
 
 
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять пʼятої сесії восьмого скликання 

 
 

31 серпня 2022 року № 301 
 
Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради 
восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 133 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, частини 6 статті 12 Закону України ,,Про адміністративні послуги“, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р „Деякі 
питання надання адміністративних послуг через центри надання 
адміністративних послуг“ ( із змінами), з метою впорядкування переліку 
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради, враховуючи висновки 
та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

доповнити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської 
ради, затверджений рішенням двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради 
восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 133 ,,Про затвердження 
переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради“ (зі 
змінами), а саме: розділ ,,Соціальні“: 

 
№ з/п Ідентифікатор. 

Дія 
Назва адміністративної 
послуги 

Суб’єкт надання 
послуги 

01-95 00143 Призначення державної 
допомоги у зв’язку з 
вагітністю та пологами 
жінкам, які не застраховані в 
системі 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування 
 

Управління 
соціального захисту 

населення 
Лубенської районної 

державної 
адміністрації  Відділ 
з питань надання 
державних 

соціальних допомог, 



субсидій, інших 
видів соціальної 
підтримки 

населення та роботи 
з інформаційними 
системами № 3 

01-96 00229 Взяття на облік для 
забезпечення санаторно-
курортними лікуванням 
(путівками) громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

_,,_,,_ 

01-97 01974 Призначення пільги на 
оплату житла, комунальних 
послуг 

_,,_,,_ 

01-98 00120 Видача путівки на 
влаштування до будинку-
інтернату для громадян 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю, геріатричного 
пансіонату, пансіонату для 
ветеранів війни і праці, 
психоневрологічного 
інтернату, дитячого будинку-
інтернату або молодіжного 
відділення дитячого будинку-
інтернату. 

_,,_,,_ 

01-99  Отримання одноразової 
цільової допомоги на 
лікування учасників АТО, 
операції ООН, які отримали 
поранення під час несення 
служби в зоні ООС у 
поточному році. 

Відділ соціального 
захисту та охорони 
здоровʼя виконкому 

міської ради 

01-100  Надання матеріальної 
допомоги громадянам на 
відшкодування збитків 
внаслідок непередбачуваних 
обставин – пожежа, 
затоплення, буревій у 
житлових будинках та 
квартирах. 

_,,_,,_ 

01-101  Отримання одноразової 
матеріальної допомоги на 
лікування в стаціонарних 

_,,_,,_ 



відділеннях учасників 
антитерористичної операції,  
операції об’єднаних сил та 
членів сімей загиблих 
учасників АТО , ООС, 
ветеранів війни 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. 

01-102 00126 Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо 
укладення договорів щодо 
іншого цінного майна 

_,,_,,_ 

 
 
 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 


