Перелік
адміністративних послуг, які надаються в старостинських округах на території
Пирятинської міської територіальної громади
ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА, РЕЄСТРАЦІЯ
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Реєстрація місця проживання фізичних осіб (ІК 24)
Реєстрація фізичних осіб за посвідкою на постійне місце проживання
(ІК 25)
Зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб (ІК 26)
Видача довідок про реєстрацію місця проживання фізичних осіб (ІК 28)
Зміна назви вулиці реєстрації фізичних осіб (ІК 29)
Видача довідки про зняття з місця проживання фізичних осіб (ІК 30)
Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при
досягненні громадянином 25- і 45-річного віку (ІК 89)
АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

Про взяття на квартирний облік при виконкомі міської ради (ІК 40)
Про зняття з квартирного обліку при виконкомі міської ради (ІК 41)
Надання дозволу на виготовлення будівельного паспорта забудови
земельної ділянки на будівництво, реконструкцію, перепланування
житлового будинку та господарських споруд (ІК 42)
Про присвоєння адреси житловим (нежитловим) приміщенням/
земельним ділянкам (ІК 43)
Про видачу довідки для узаконення самовільної забудови (ІК 110)
Про видачу бланку для погодження відповідними службами місця
порушення об’єктів благоустрою в м.Пирятин (ІК 116)
Про видачу дозволу на порушення об’єктів благоустрою в м.Пирятин
(ІК 117)
Про видачу довідки для проектно-кошторисних документацій на об’єкти,
на які містобудівні умови і обмеження не надаються (ІК 118)
Про видачу довідки про перейменування вулиці (ІК 119)
Про видачу довідки щодо проведеного впорядкування адреси
житлового будинку (нежитлової будівлі) (ІК 120)
Про надання дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами (на
фасадах будівель) (ІК 148)
Про надання дозволу на розміщення вивісок / табличок (на фасадах
будівель) (ІК 149)
МУНІЦИПАЛЬНІ
Виділення одноразової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим
громадянам (ІК 53)
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Надання разової грошової допомоги на лікування учасникам АТО, які
отримали поранення під час проходження служби (ІК 54)
Надання одноразової грошової допомоги на поховання (ІК 55)
Про прийняття рішення щодо визнання доцільним призначення опікуна
над недієздатним (ІК 56)
Про прийняття рішення щодо визнання доцільним щодо звільнення від
обов’язків опікуна над недієздатним (ІК 57)
Видача акту обстеження житлово-комунальних умов (ІК 58)
Довідка про доходи (для працівників ДНЗ, міської ради) (ІК 59)
Видача акту обстеження, що підтверджує факт спільного проживання
громадян (для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України)
(ІК 60)
Надання разової грошової допомоги військовослужбовцям на
оздоровлення, що отримали поранення під час виконання обов’язку в
зоні проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил
(ІК 61)
Видача довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб
(ІК 62)
Про надання довідки-характеристики (ІК 63)
Надання консультацій громадянам (ІК 113)
Надання разової грошової допомоги на поховання непрацюючим
учасникам антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які не
досягли пенсійного віку (ІК 27)
Про видачу рішень виконкому міської ради, сесій міської ради та
розпоряджень міського голови (ІК 123)
Про надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування
збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в
житлових будинках та квартирах (ІК 172)
Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування в стаціонарних
відділеннях учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних
сил та членів сімей загиблих учасників АТО, ООС та учасників бойових
дій, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності
військ на території Афганістану, інших держав та особам з інвалідністю
з їх числа (ІК 175)
Надання одноразової матеріальної допомоги на пільгове зубне
протезування ветеранам війни, учасникам бойових дій та особам з
інвалідністю з їх числа (ІК 176)
Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування жителям
пільгових категорій та медичних працівників територіальної громади
хворих на COVID-19, які пройшли курс стаціонарного лікування з
середнім та тяжким ступенем перебігу (ІК 209)
Видача акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї
для
призначення (відновлення) державної соціальної
допомоги /соціальних виплат (ІК 199)
Видача виписки з погосподарської книги (ІК 200)
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Надання дозволу на видалення зелених насаджень (ІК 64)
Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
(ІК 65)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів з метою
оформлення права власності/оренди (землі запасу) (ІК 66)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів з метою
оформлення права власності/оренди (існуючі) (ІК 67)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд з метою оформлення права
власності/оренди (існуючі) (ІК 68)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд з метою оформлення права
власності/оренди (нові) (ІК 69)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для садівництва з метою оформлення права
власності (ІК 70)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення городництва (сінокосіння) та особистого
селянського господарства на правах оренди (землі запасу) (ІК 71)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із земель комунальної власності для зміни її цільового
призначення або її частини (ІК 72)
Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо становлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється
право суборенди, сервітуту (ІК 73)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання у власність (оренду) для будівництва індивідуальних
гаражів (ІК 74)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання у власність (оренду) для будівництва
та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(ІК 75)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання у власність (оренду) для ведення садівництва (ІК 76)
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (ІК 77)
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Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового
використання земельної ділянки комунальної /приватної власності
(ІК 78)
Про заключення (поновлення) договору оренди на земельну ділянку
(ІК 79)
Про прийняття в фонд міської ради земельної ділянки та припинення
договору оренди (сервітуту) (ІК 80)
Видача довідки про приватизацію земельної ділянки (ІК 81)
Видача довідки про наявність (відсутність) земельної ділянки у
власності (ІК 82)
Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу
(об’єднання) земельних ділянок Пирятинської міської ради, що
перебувають в власності (ІК 115)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (ІК 143)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки (ІК 144)
СІМ’Я, ДІТИ
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Відшкодування частини вартості путівок дитячим закладам
оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та
відпочинку дітей, які виховуються в сімʼях з дітьми у Пирятинській
міській обʼєднаній територіальній громаді (ІК 112)
Про надання акту обстеження умов проживання дитини (ІК 145)
Надання довідки про участь (батька, матері) у вихованні дитини (ІК 146)
Виділення одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування (ІК 147)
Про надання матеріальної допомоги породіллям при народженні дитини
(ІК 121)
Звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах (ІК 52)
СОЦІАЛЬНІ
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Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива (ІК 159)
Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
(ІК 160)
Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
незастрахованим особам (ІК 161)
Призначення допомоги при народженні дитини (ІК 162)
Призначення допомоги при усиновленні дитини (ІК 163)
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Призначення
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування (ІК 164)
Призначення допомоги на дітей одиноким матерям (ІК 165)
Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати
дитину або місце проживання їх невідоме (ІК 166)
Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом
з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком
лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за ним (ІК 167)
Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам (ІК 168)
Призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (ІК 169)
Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права
на пенсію, та інвалідам (ІК 170)
Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання України „Мати-героїня“ (ІК 171)
Призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
(ІК 174)
Допомога на дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу на
прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною“, оплати
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя,
підтримки малих групових будинків (ІК 177)
Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату (ІК 178)
Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг (ІК 179)
Допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби
(ІК 180)
Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки
особам з інвалідністю ВВВ 1, 2, або 3 групи (ІК 181)
Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки
особам з інвалідністю 1, 2, або 3 групи (ІК 182)
Призначення грошової компенсації за санаторно-курортного лікування
потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії (ІК 183)
Призначення пільг на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива (ІК 184)
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Призначення компенсації вартості продуктів харчування для громадян,
віднесених до категорії 1 і 2, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи (ІК 185)
Допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя
(ІК 186)
Про надання соціальної послуги „забезпечення стаціонарного догляду
для постійного або тимчасового проживання“ (ІК 188)
Про надання соціальної послуги „денний догляд особами похилого віку
та особами з інвалідністю“ ( ІК189)
Про надання соціальної послуги „Догляд вдома“ особам похилого віку,
інвалідам, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної
сторонньої допомоги ( К190)
Про надання соціальної послуги „натуральна допомога
людям похилого віку, пенсіонерам та інвалідам“ ( ІК 191)
Про надання соціальної послуги „Соціальне таксі“ (ІК192)
Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної
допомоги „пакунок малюка“ (ІК 198)
Відшкодовування вартості послуг за програмою „муніципальна няня“ з
догляду за дитиною до трьох років (ІК 201)
Призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким
пенсіонерам старше 80 років, які потребують постійного стороннього
догляду (ІК 202)
Видача направлення на проходження обласної, центральної міської
медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для
забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями через органи соціального
захисту населення (ІК 203)
Видача направлення окремим категоріям осіб для надання послуги із
комплексної реабілітації (абілітації) (ІК 204)
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання
щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через
безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам (ІК 205)
Призначення щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, брали участь у
ліквідації наслідків інших ядерних аварій, віднесеним до категорії 1,
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших
ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях,
постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з
власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, евакуйованим із зони
відчуження у 1986 році, кожній дитині, яка втратила одного з батьків
внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітям з інвалідністю, інвалідність
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (ІК 206)
Призначення одноразової компенсація у зв’язку з втратою годувальника,
смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, з участю у
ліквідації наслідків інших ядерних аварій, одноразової компенсації
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батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською
катастрофою (ІК 207)
Призначення одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю,
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали
інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації
наслідків інших ядерних аварій одноразової компенсації у разі
встановлення дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською
катастрофою (ІК 208)
Пільги на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю внаслідок
війни (ІК 210)
Пільги на житлово-комунальні послуги, працівник кримінально –
виконавчої системи на пенсії, вдови військовослужбовця, батькам
загиблого військовослужбовця, інваліду військової служби, працівнику
служби цивільного захисту на пенсії (ІК 211)
Пільги на житлово-комунальні послуги багатодітним сім’ям (ІК 212)
Пільги на житлово-комунальні послуги ветеранам військової служби,
ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам органів внутрішніх справ,
ветеранам Національної поліції (ІК 213)
Пільги на житлово-комунальні послуги військовослужбовцям СБУ на
пенсії (ІК 214)
Пільги на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій (ІК 215)
Пільги на житлово-комунальні послуги, вдовам ветеранів військової
служби, вдовам ветеранів служби цивільного захисту, вдовам ветеранів
Державної кримінально-виконавчої служби, вдовам ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції (ІК 216)
Пільги на житлово-комунальні послуги дітям війни (ІК 217)
Пільги на житлово-комунальні послуги учасникам війни (ІК 218)
Пільги на житлово-комунальні послуги учасникам ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС -1 категорії, 2 категорії, 3 категорії, потерпілим внаслідок
аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії, вдові громадянина померлого внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1,2,3 категорії, дитині потерпіла внаслідок
аварії на ЧАЕС та дитині з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС (ІК
219)
Пільги на житлово-комунальні послуги членам сім’ї загиблого
(померлого) ветерана війни (ІК 220)
Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ІК 221)
Про виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом
пільгових категорій громадян на міжміських та міжобласних автобусних
маршрутах загального користування, протяжність яких перевищує 50 км
(регулярні пасажирські перевезення) (ІК 222)

