
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

від 25.12.2014  № 919.
Реєстр

адміністративних послуг Хмельницької міської ради та її виконавчих органів
№ з/п

Шифр 
послуги Назва послуги

Структурний 
підрозділ, 
відповідальний 
за надання 
послуги

Місце надання 
послуги Результат послуги

1 РПо-01-01
Видача копій рішень, витягів з 
прийнятих рішень міської ради

Відділ 
сприяння 
діяльності 
депутатів

Центр надання 
адміністративн
их послуг, вул. 
Соборна, 16

Копія рішення, витяг 
з рішення

2 РПо-01-02 Видача документів, що 
засвідчують статус 
реабілітованих 

-//- -//- Довідки, 
посвідчення

3 РПо - 02-01
Видача копій рішень, витягів з 
прийнятих рішень виконавчого 
комітету, розпоряджень 
міського голови

Загальний 
відділ -//-

Копія, витяг з 
рішень, 
розпоряджень

4 РПо-14-01

Надання копій рішень, витягів 
з рішень виконкому (сесії) 
Хмельницької міської ради, 
розпоряджень міського голови, 
документів управлінь, 
підприємств, установ, 
організацій що знаходяться на 
зберіганні у відділі 

Архівний відділ -//- Архівні копії, витяги

5

РПо-14-02 Приймання на зберігання 
документів з особового складу 
ліквідованих підприємств, 
установ, організацій

Архівний відділАрхівний 
відділ, вул. 
Свободи, 9а

Довідка, акт 
приймання 
передавання 
документів

6

РПо-15-01 Обстеження спеціалізованих 
підприємств, їх приймальних 
пунктів і спеціалізованих 
металургійних переробних 
підприємств на відповідність 
вимогам ЗУ "Про 
металобрухт"

Департамент 
економіки

Центр надання 
адміністративн
их послуг, вул. 
Соборна, 16

Акт обстеження  

7

РПо-16-01 Укладення  договору 
особистого строкового 
сервітуту для розміщення 
стаціонарної, пересувної 
тимчасової споруди,
відкритого майданчика для 
харчування

Управління 
торгівлі 

-//- Договір

8
РПо-16-02 Встановлення режиму роботи 

об'єкту торгівлі, ресторанного 
господарства та сфери послуг

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету

9

РПо-16-03 Реєстрація  декларацій 
відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта 
господарювання вимогам 
законодавства

-//- -//- Зареєстрована 
декларація 



10
РПо-16-04 Організація ринку, ярмарку -//- -//- Рішення 

виконавчого 
комітету

11

РПо-19-01 Проведення обстеження 
зелених насаджень, видача 
ордеру на їх видалення (у разі 
необхідності)

Управління 
житлово-
комунального 
господарства

-//- Акт обстеження 
зелених насаджень
Ордер (у разі 
необхідності)

12
РПо-19-02 Надання дозволу на 

проведення перепоховання
-//- -//- Рішення 

виконавчого 
комітету 

13

РПо-19-04 Зняття одноповерхових 
приватизованих житлових 
будинків та квартир з балансу 
житлово-експлуатаційних 
контор 

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету 

14

РПо-19-05 Проведення обстеження стану 
житлового фонду з метою 
встановлення його 
відповідності санітарним та 
технічним вимогам

-//- -//- Акт

15
РПо-19-06 Видача технічних умов на 

будівництво та реконструкцію 
зливової каналізації

-//- -//- Технічні умови 

16

РПо-20-02 Надання згоди на здійснення 
капітального ремонту 
(невід'ємних поліпшень) 
орендованого нерухомого 
майна комунальної власності

Управління 
комунального 
майна

-//- Рішення 
виконавчого 
комітету

17

РПо-20-03 Передача в тимчасове 
безоплатне користування 
нежитлових приміщень міської 
комунальної власності

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету або 
рішення сесії міської 
ради

18
РПо-20-04 Передача в суборенду 

нежитлових приміщень міської 
комунальної власності

-//- -//- Рішення сесії міської 
ради

19

РПо-20-05 Продовження строку оренди 
нежитлових приміщень міської 
комунальної власності

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету або 
рішення сесії міської 
ради 

20

РПо-20-06 Передача у власність 
громадянам квартир, будинків 
та житлових приміщень у 
гуртожитках міської 
комунальної власності

-//- Управління 
комунального 
майна, вул. 
Кам’янецька, 2

Свідоцтво про право 
власності

21

РПо-22-01 Затвердження спільного 
рішення адміністрації та 
профспілкового комітету про 
взяття громадян на квартирний 
облік за місцем роботи 

Відділ обліку та 
розподілу 
житлової площі

Центр надання 
адміністративн
их послуг, вул. 
Соборна, 16

 
Рішення 
виконавчого 
комітету

22

РПо-22-02 Надання  житлових приміщень 
громадянам, які перебувають 
на квартирному обліку при 
виконавчому комітеті

-//- -//-
Ордер 



23

РПо-22-03 Включення до числа 
службових житлових 
приміщень та затвердження 
рішення адміністрації 
підприємства, установи, 
організації про надання 
службового житла

-//- -//- Ордер 

24
РПо-22-04 Виключення житлових 

приміщень з числа службових
-//- -//- Витяг з рішення 

виконавчого 
комітету

25

РПо-22-05 Затвердження спільного 
рішення адміністрації та 
профспілкового комітету про 
надання громадянам житла за 
місцем роботи

-//- -//- Ордер

26

РПо-22-06 Постановка на квартирний та 
кооперативний облік при 
виконавчому комітеті  за 
місцем проживання

-//- -//- Довідка.

27 РПо-22-07 Бронювання житла -//- -//- Охоронне свідоцтво

28

РПо-22-08 Проведення обміну житлових 
приміщень в будинках 
державного житлового фонду 
та житлового фонду житлово-
будівельних кооперативів

-//- -//- Обмінний ордер

29
РПо-22-09 Зміна договору найму 

житлового приміщення
-//- -//- Витяг з рішення 

виконавчого 
комітету

30

РПо-22-10 Постановка на квартирний 
облік при виконавчому 
комітеті  за місцем 
проживання з правом 
отримання житла фонду 
соціального призначення

-//- -//- Видача довідки

31
РПо-22-11 Визначення громадян такими, 

що мають право на  “Доступне 
житло”

-//- -//- Витяг з рішення 
виконавчого 
комітету

32
РПо-22-12 Надання житлового 

приміщення, що звільнилось у 
квартирі

-//- -//- Витяг з рішення 
виконавчого 
комітету

33 РПо-22-13  Внесення змін в квартирно-
облікові справи громадян міста

-//- -//- Довідка

34

РПо-24-01 Дозвіл на порушення об’єктів 
благоустрою

Управління з 
питань екології 
та контролю за 
благоустроєм 
міста 

-//- Дозвіл на порушення 
об’єктів 
благоустрою

35 РПо-25.1-01

Розгляд питання самочинного 
будівництва на засіданні 
постійно діючої комісії з 
питань самочинного 
будівництва

Управління 
архітектури та 
містобудування

-//- Витяг з протоколу

36 РПо-25.1-02 Надання містобудівних умов 
та обмежень на самочинно 

-//- -//- Містобудівні умови 
та обмеження



забудовану земельну ділянку 

37 РПо-25.1-03

Надання дозволу на 
проведення переобладнання 
або перепланування будинків, 
квартир, житлових та 
нежитлових приміщень у 
житлових будинках

-//- -//-
Витяг з рішення 
виконавчого 
комітету

38 РПо-25.1-04 Надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельної 
ділянки

-//- -//- Містобудівні умови 
та обмеження

39 РПо-25.1-05 

Дозвіл на розміщення 
зовнішньої реклами 

-//- -//-

Рішення 
виконавчого 
комітету, дозвіл на 
розміщення 
зовнішньої реклами, 
договір про надання 
у користування 
місць для 
розміщення 
рекламного засобу

40 РПо-25.1-07 Внесення змін у дозвіл на 
розміщення зовнішньої 
реклами

-//- -//-

Наказ начальника 
управління 
(керівника робочого 
органу), додаткова 
угода до договору 
про надання у 
користування місць 
для розміщення 
рекламного засобу

41 РПо-25.1-09 Продовження строку дії 
дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами

-//- -//-

Наказ начальника 
управління 
(керівника робочого 
органу), додаткова 
угода до договору 
про надання у 
користування місць 
для розміщення 
рекламного засобу, 
продовжений дозвіл 
на розміщення 
зовнішньої реклами

42 РПо-25.1-10 Надання будівельного 
паспорту забудови земельної 
ділянки

-//- -//- Будівельний паспорт

43 РПо-25.1-11 
Оформлення та надання 
паспорту прив’язки тимчасової 
споруди для провадження 
підприємницької діяльності

-//- -//-

Паспорт прив’язки 
тимчасової споруди 
для провадження 
підприємницької 
діяльності

44 РПо-25.1.12 Продовження строку дії 
паспорту прив’язки тимчасової 
споруди для провадження 
підприємницької діяльності

-//- -//- Паспорт прив’язки 
тимчасової споруди 
для провадження 
підприємницької 
діяльності із 
зазначенням нової 
дати, підпису та 



печатки

45 РПо-25.1-13 Присвоєння (можливість 
присвоєння) адреси об’єктам 
нерухомості

-//- -//-

Наказ по управлінню 
архітектури та 
містобудування та 
відповідь заявнику 
про присвоєння 
адреси об’єкту 
нерухомості або 
відповідь заявнику 
про можливість 
присвоєння адреси 
об’єкту нерухомості

46 РПо-25.1-14 Зміна (можливість зміни) 
адреси об’єктам нерухомості -//- -//-

Наказ по управлінню 
архітектури та 
містобудування та 
відповідь заявнику 
про зміну адреси 
об’єкту нерухомості 
або відповідь 
заявнику  про 
можливість зміни 
адреси об’єкту 
нерухомості

47 РПо-25.1-15

Надання дозволу на 
проведення реконструкції 
окремих будівель, споруд, 
житлових та нежитлових 
приміщень

-//- -//-
Витяг з рішення 
виконавчого 
комітету

48 РПо-25.1-16 

Надання дозволу на 
проведення реконструкції 
квартир та окремих кімнат у 
них для потреб 
непромислового характеру без 
виведення з житлового фонду

-//- -//-
Витяг з рішення 
виконавчого 
комітету

49
РПо-25.1-17 Погодження встановлення 

споруд електрозв’язку на 
території м.Хмельницького

-//- -//-
Витяг з рішення 
виконавчого 
комітету

50

РПо-25.1-18 Погодження встановлення 
споруд електрозв’язку на 
новий строк на території 
м.Хмельницького

-//- -//-
Витяг з рішення 
виконавчого 
комітету

51
РПо-25.1-19 Внесення змін в рішення 

виконавчого комітету 
Хмельницької міської ради

-//- -//-
Витяг з рішення 
виконавчого 
комітету

52

РПо –25.2-01 Надання дозволів на 
розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних 
ділянок, матеріалів 
інвентаризації земель 
юридичним особам та 
суб’єктам підприємницької 
діяльності

Управління 
земельних 
ресурсів та 
земельної 
реформи

-//- Рішення міської 
ради



53

РПо –25.2-02 Затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надання 
земельної ділянки в оренду, в 
постійне користування та у 
власність юридичним особам 
та суб’єктам підприємницької 
діяльності

-//- -//- Рішення міської 
ради

54

РПо –25.2-03 Затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних 
ділянок, матеріалів 
інвентаризації земель та 
надання земельної ділянки в 
оренду, в постійне 
користування юридичним 
особам та суб’єктам 
підприємницької діяльності

-//- -//- Рішення міської 
ради

55

РПо –25.2-04 Надання земельної ділянки, 
зареєстрованої в Державному 
земельному кадастрі, в оренду 
або в постійне користування 
юридичним особам та 
суб’єктам підприємницької 
діяльності без складання 
документації із землеустрою

-//- -//- Рішення міської 
ради

56 РПо –25.2-05 Поновлення договору оренди 
земельної ділянки

-//- -//- Рішення міської 
ради

57 РПо –25.2-06 Надання згоди на суборенду 
земельної ділянки

-//- -//- Рішення міської 
ради

58
РПо –25.2-07 Рішення про продаж 

земельних ділянок державної 
та комунальної власності

-//- -//- Рішення міської 
ради

59
РПо –25.2-08 Припинення права 

користування (оренди) 
земельною ділянкою 

-//- -//- Рішення міської 
ради

60

РПо –25.2-09 Надання дозволу громадянам 
на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної 
ділянки, матеріалів 
інвентаризації земель

-//- -//- Рішення міської 
ради

61

РПо –25.2-10 Затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надання 
земельної ділянки у власність 
(оренду) громадянам

-//- -//- Рішення міської 
ради

62
РПо –25.2-11 Надання земельної ділянки у 

власність (оренду) громадянам 
(за технічною документацією)

-//- -//- Рішення міської 
ради

63 РПо –25.2-12 Затвердження технічної 
документації із землеустрою 

-//- -//- Рішення міської 
ради



щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної 
ділянки, матеріалів 
інвентаризації земель та 
надання земельної ділянки у 
власність (оренду) громадянам

64

РПо –25.2-13 Внесення змін та доповнень до 
рішення сесії міської ради, 
договору оренди земельної 
ділянки

-//- -//- Рішення міської 
ради

65

РПо-25.2-14 Затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та зміну її 
цільового призначення

-//- -//- Рішення міської 
ради

66

РПо-25.2.15 Надання суб’єктам 
господарювання дозволу на 
поділ земельної ділянки або 
об’єднання земельних ділянок

-//- -//- Рішення міської 
ради

67

РПо-28-01 Погодження  на  розміщення 
об’єктів  пересувної  та  дрібної 
стаціонарної мережі з надання 
послуг  у  сфері  відпочинку  і 
розваг

Управління 
культури і 
туризму

-//- Наказ управління 
культури і туризму

68
РПо-28-02 Погодження  на  розміщення 

цирку
-//- -//- Рішення 

виконавчого 
комітету

69

РПо-29-01 Рішення органу опіки та 
піклування щодо визначення 
або зміни імені, прізвища, по 
батькові дитини

Служба у 
справах дітей

-//- Рішення 
виконавчого 
комітету

70

РПо-29-02 Рішення органу опіки та 
піклування щодо визначення 
місця проживання малолітньої 
дитини

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету

71

РПо-29-03 Рішення органу опіки та 
піклування щодо порядку 
участі у вихованні дитини того 
з батьків, хто проживає окремо 
від неї

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету

72

РПо-29-04 Надання висновку про 
доцільність усиновлення 
дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського 
піклування та відповідність 
його інтересам дитини

-//- Служба у 
справах дітей 
вул. 
Грушевського, 
88

Висновок про 
доцільність 
усиновлення та 
відповідність його 
інтересам дитини

73

РПо-29-05 Надання висновку про 
доцільність усиновлення 
одним з подружжя дитини 
другого з подружжя та 
відповідність його інтересам 
дитини

-//- -//- Висновок про 
доцільність 
усиновлення та 
відповідність його 
інтересам дитини

74

РПо-29-06 Надання дозволу на вчинення 
правочинів стосовно майна 
дітей 

-//- Центр надання 
адміністративн
их послуг, вул. 
Соборна, 16

Рішення (витяг з 
рішення) 
виконавчого 
комітету



75

РПо-29-07 Призначення громадянина 
опікуном, піклувальником над 
дитиною-сиротою, дитиною, 
позбавленою батьківського 
піклування

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету

76

РПо-29-08 Створення прийомної сім’ї, 
дитячого будинку сімейного 
типу та влаштування до них 
дітей

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету

77

РПо-29-09 Постановка на облік 
кандидатів в усиновлювачі

-//- Служба у 
справах дітей 
вул. 
Грушевського, 
88

Висновок про 
можливість бути 
усиновлювачем

78

РПо-29-10 Надання фізичній особі повної 
цивільної дієздатності

-//- Центр надання 
адміністративн
их послуг, вул. 
Соборна, 16

Рішення 
виконавчого 
комітету

79

РПо-29-11 Постановка на облік 
потенційних опікунів, 
піклувальників, прийомних 
батьків та батьків вихователів

-//- -//- Довідка із 
зазначенням дати 
постановки на облік 
та облікового номера

80
РПо-29-12 Звільнення опікуна, 

піклувальника дитини від 
здійснення їх повноважень

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету

81

РПо-29-13 Рішення орану опіки та 
піклування про встановлення 
опіки над майном дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування

-//- -//- Рішення (витяг з 
рішення) 
виконавчого 
комітету

82
РПо-29-14 Припинення опіки, піклування 

над дитиною
-//- -//- Рішення 

виконавчого 
комітету

83

РПо-29-15 Погодження на зняття з 
реєстрації місця проживання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування

-//- -//- Рішення (витяг з 
рішення) 
виконавчого 
комітету

84

РПо-30-01 Призначення житлових 
субсидій 

Управління 
праці та 
соціального 
захисту 
населення

Громадські 
приймальні 
управління 
праці та 
соціального 
захисту 
населення в 
мікрорайонах 
міста*

Повідомлення про 
призначення 
субсидії та її 
розмірів або відмову

85

РПо-30-02 Призначення державної 
допомоги у зв’язку з 
вагітністю та пологами

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної допомоги 
у зв’язку з 
вагітністю та 
пологами або 
відмову



86

РПо-30-03 Призначення державної 
допомоги при народженні 
дитини 

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної соціальної 
допомоги при 
народженні дитини 
або відмову

87

РПо-30-05 Призначення державної 
допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи 
піклування

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної 
допомоги на дітей, 
над якими 
встановлено опіку 
чи піклування або 
відмову

88

РПо-30-06 Призначення державної 
допомоги на дітей одиноким 
матерям 

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної 
допомоги на дітей 
одиноким матерям 
або відмову

89

РПо-30-07 Призначення державної 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної 
соціальної 
допомоги 
малозабезпеченим 
сім’ям або відмову

90

РПо-30-08 Призначення грошової 
допомоги особі, яка 
проживає разом з інвалідом І 
чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, який за 
висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребує 
постійного стороннього 
догляду, на догляд за ним 

-//- -//- Рішення про 
призначення 
грошової 
допомоги на 
догляд за 
інвалідом І чи ІІ 
групи внаслідок 
психічного 
розладу або 
відмову

91

РПо-30-09 Призначення компенсаційної 
виплати по догляду за 
інвалідом 1 групи або 
особою старшою 80-ти 
річного віку 

-//- -//- Рішення про 
призначення 
компенсаційної 
виплати по 
догляду за 
інвалідом І групи 
або особою 
старшою 80-ти 
річного віку або 
відмову

92 РПо-30-10 Призначення державної 
соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам до 18 років 
та надбавки на догляд

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної 
соціальної 
допомоги 
інвалідам з 
дитинства та 
дітям-інвалідам до 
18 років та 



надбавки на 
догляд або відмову

93

РПо-30-11 Призначення  тимчасової 
державної допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають 
можливості утримувати 
дитину або місце 
проживання їх невідоме

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної 
соціальної 
тимчасової 
допомоги дітям, 
батьки яких 
ухиляються від 
сплати аліментів, 
не мають 
можливості 
утримувати 
дитину або місце 
проживання їх 
невідоме або 
відмову

94

РПо-30-12 Призначення державної 
соціальної допомоги на 
поховання

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної 
соціальної 
допомоги на 
поховання

95
РПо-30-13 Призначення державної 

допомоги при усиновленні
-//- -//- Рішення про 

призначення або 
відмову

96

РПо-30-14 Призначення допомоги на 
кишенькові витрати дітям-
сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського 
піклування 

-//- -//- Рішення про 
призначення 
допомоги на 
кишенькові 
витрати дітям-
сиротам та дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування

97 РПо-30-15 Призначення державної 
соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, грошового 
забезпечення батькам-
вихователям і прийомним 
батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за 
принципом “гроші ходять за 
дитиною”

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної 
соціальної 
допомоги на дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та 
грошового 
забезпечення 
батькам-
вихователям і 
прийомним 
батькам за надання 
соціальних послуг 
у дитячих 
будинках 
сімейного типу та 
прийомних сім’ях 



або відмову

98

РПо-30-16 Призначення державної 
соціальної допомоги особам, 
які не мають права на 
пенсію, та інвалідам і 
державної соціальної 
допомоги на догляд

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної 
соціальної 
допомоги особам, 
які не мають права 
на пенсію, та 
інвалідам або 
відмову

99

РПо-30-17 Призначення державної  
допомоги при народженні 
дитини в разі її влаштування 
до дитячого закладу на 
повне державне утримання 

-//- -//- Рішення про 
призначення 
державної 
соціальної 
допомоги при 
народженні 
дитини в разі її 
влаштування до 
дитячого закладу 
на повне державне 
утримання або 
відмову

100

РПо-30-18 Призначення компенсації 
фізичним особам, які 
надають соціальні послуги

-//- -//- Рішення про 
призначення 
компенсації 
фізичним особам, 
які надають 
соціальні послуги 
або відмову

101

РПо-30-19 Призначення щорічної 
допомоги на оздоровлення 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

-//- Управління 
праці та 
соціального 
захисту 
населення, 
вул. 
Проскурівсь
кого 
підпілля, 32

Рішення про 
призначення 
щорічної 
допомоги на 
оздоровлення 
громадян, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

102

РПо-30-20 Призначення одноразової 
компенсації за шкоду, 
заподіяну здоров’ю особам, 
які стали інвалідами 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та сім’ям які 
втратили годувальника

-//- -//- Рішення про 
призначення 
одноразової 
компенсації за 
шкоду, заподіяну 
здоров’ю особам, 
які стали 
інвалідами 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, та 
сім’ям які 
втратили 
годувальника

103 РПо-30-21 Призначення компенсації 
вартості проїзду громадянам, 
які постраждали внаслідок 

-//- -//- Рішення про 
призначання 
компенсації  



Чорнобильської катастрофи вартості проїзду 
громадянам, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

104

РПо-30-22 Призначення грошової 
компенсації вартості 
продуктів харчування 
громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

-//- -//- Рішення про 
призначення 
грошової 
компенсації 
вартості продуктів 
харчування 
громадянам, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

105

РПо-30-23 Призначення компенсації 
вартості санаторно-
курортного лікування 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

-//- -//- Рішення про 
призначення 
компенсації 
вартості 
санаторно-
курортного 
лікування 
громадян, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

106

РПо-30-24 Видача довідок для 
одержання посвідчень дітям, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

-//- -//- Довідка для 
одержання 
посвідчення дітям, 
які постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

107

РПо-30-25 Призначення компенсації на 
тверде паливо та скраплений 
газ ветеранам війни

-//- -//- Рішення про 
призначення 
компенсації на 
тверде паливо та 
скраплений газ 
ветеранам війни 

108

РПо-30-26 Призначення компенсації 
особам, які мають право на 
безоплатне отримання 
вугілля на побутові потреби, 
але проживають у будинках 
з центральним опаленням

-//- -//- Рішення про 
призначення 
компенсації 
особам, які мають 
право на 
безоплатне 
отримання вугілля 
на побутові 
потреби, але 
проживають у 
будинках з 
центральним 
опаленням 

109 РПо-30-27 Призначення  компенсації на -//- -//- Рішення про 



поховання учасників 
бойових дій та інвалідів 
війни виконавцю 
волевиявлення або особі, яка 
зобов’язалася поховати 
померлого

призначення 
компенсації на 
поховання 
учасників бойових 
дій та інвалідів 
війни виконавцю 
волевиявлення 
або  особі, яка 
зобов’язалася 
поховати 
померлого

110

РПо-30-28 Встановлення статусу 
"дитина війни"

-//- -//- Довідка або штамп 
у пенсійному 
посвідченні про 
встановлення 
статусу «дитина 
війни»

111

РПо-30-29 Ведення реєстру та внесення 
змін до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру 
пільговиків(ЄДАРП)

-//- -//- Персональна 
облікова картка

112

РПо-30-30 Затвердження кошторисного 
розрахунку та вартості 
безоплатного капітального 
ремонту для осіб, які мають 
право на таку пільгу

-//- -//- Рішення 
виконавчого 
комітету 

113

РПо-30-31 Видача направлень на 
забезпечення технічними та 
іншими засобами 
реабілітації 

-//- -//- Направлення  на 
забезпечення 
технічними та 
іншими засобами 
реабілітації

114

РПо-30-32 Надання пільгових 
посвідчень: "Ветеран праці", 
"Член сім’ї загиблого", 
"Учасник війни", "Інвалід 
війни", "Жертви нацистських 
переслідувань"

-//- -//- Посвідчення: 
«Ветеран праці», 
«Член сім’ї 
загиблого», 
«Учасник війни», 
«Інвалід війни», 
«Жертви 
нацистських 
переслідувань»

115

РПо-30-33 Надання листа-талона для 
отримання квитків на 
пільговий проїзд

-//- -//- Лист-талон для 
отримання квитків 
на пільговий 
проїзд

116

РПо-30-34 Видача направлення на 
обласну транспортну 
медико-соціальну експертну 
комісію з метою виявлення 
медичних показань для 
забезпечення 
автотранспортом

-//- -//- Направлення на 
обласну 
транспортну 
медико-соціальну 
експертну комісію 
з метою виявлення 
медичних 
показань для 
забезпечення 
автотранспортом

117 РПо-30-36 Надання путівок на 
санаторно-курортне 

-//- -//- Путівка на 
санаторно-



лікування ветеранам війни, 
інвалідам

курортне 
лікування

118

РПо-30-38 Реєстрація помічників 
дієздатних фізичних осіб, які 
за станом здоров’я не 
можуть самостійно 
здійснювати свої права та 
виконувати обов’язки 

-//- -//- Рішення про 
призначення 
помічника

119
РПо-30-39 Видача направлень на 

оздоровлення інвалідів та 
дітей–інвалідів 

-//- -//- Направлення до 
рекреаційного 
центру

120

РПо-30-40 Призначення/надання 
одноразової грошової 
допомоги деяким категоріям 
громадян 

-//- Розпорядження 
начальника 
управління / 
рішення 
виконавчого 
комітету 

121
РПо-30-41 Видача посвідчень "Батьків 

багатодітної сім’ї" та 
"Дитини з багатодітної сім’ї"

-//- -//- Посвідчення 
батьків та дітей 
багатодітної сім’ї  

122

РПо-30-42 Повідомна реєстрація 
колективних договорів, змін 
і доповнень до них 

-//- Управління 
праці та 
соціального 
захисту 
населення, 
вул. 
Проскурівсь
кого 
підпілля, 71

Реєстрація 
колективного 
договору, змін і 
доповнень до 
нього або рішення 
про відмову від 
реєстрації

123

РПо-31-01 Надання дозволу опікунам 
від імені підопічних на 
укладення договорів, що 
потребують нотаріального 
посвідчення 

Управління 
охорони 
здоров’я

Управління 
охорони 
здоров’я, 
вул. 
Грушевськог
о, 64

Рішення 
виконавчого 
комітету

124

РПо-29-16 Обстеження умов 
проживання громадянина

Служба у 
справах дітей

Центр 
надання 
адміністрати
вних послуг, 
вул. 
Соборна, 16

Акт обстеження 
умов проживання

* Громадські приймальні управління праці та соціального захисту населення в мікрорайонах 
міста: вул. Шевченка, 99; вул. Інститутська, 18; вул. Зарічанська, 14/4; вул. Купріна, 61; вул. 
П.Мирного, 31

Керуюча справами виконавчого комітету Л.Черевченко

Начальник Центру надання адміністративних послуг В.Швець

Начальник Дозвільного центру С.Король



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

від 25.12.2014 № 919

Реєстр інших послуг
виконавчих органів Хмельницької міської ради

№ 
з/п Шифр 

послуги Назва послуги

Структурний 
підрозділ, 
відповідальний 
за надання 
послуги

Місце отримання 
послуги/ 
результату послуги Результат 

послуги

1 РПі-03-01 Надання консультацій з 
правових питань фізичним 
та юридичним особам з 
питань діяльності міської 
ради та її виконавчих органів

Юридичний 
відділ 

Центр надання 
адміністративних 
послуг, вул. 
Соборна, 16

Отримання 
інформації

2 РПі-14-03 Надання довідок, копій, 
витягів стосовно стажу 
роботи, нарахування 
заробітної плати за час 
роботи на ліквідованих 
підприємствах, установах, 
організаціях

Архівний відділ Центр надання 
адміністративних 
послуг, вул. 
Соборна, 16

Архівні довідки, 
копії, витяги

3. РПі-20-02 Передача в оренду 
нежитлових приміщень 
міської комунальної 
власності.

Управління 
комунального 
майна

-//- Витяг з рішення 
виконавчого 
комітету (сесії 
міської ради)

4. РПі-25-01 Надання викопіювань із 
електронної карти міста за 
зверненнями фізичних та 
юридичних осіб

Департамент 
архітектури, 
містобудування 
та земельних 
ресурсів

-//- Викопіювання із 
супроводжуючи
м листом

5. РПі-25-02 Надання довідкової 
інформації про 
місцезнаходження земельної 
ділянки

-//- -//- Лист з 
інформацією про 
місцезнаходжен
ня земельної 
ділянки

6. РПі-25-03 Видача схеми розміщення 
земельної ділянки

-//- -//- Схема 
розміщення 
земельної 
ділянки

7.

РПі-25.1-01

Надання інформації щодо 
розміщення зовнішньої 
реклами у місті 
Хмельницькому

Управління 
архітектури та 
містобудування

Управління 
архітектури та 
містобудування, 
вул. Подільська, 
10/1

В усній та 
письмовій 
формах

8.

РПі-25.1-02

Надання інформації щодо 
розміщення соціальної 
реклами у місті 
Хмельницькому

-//- -//-
В усній та 
письмовій 
формах

9.

РПі-25.1-03
Надання довідки про 
підтвердження адреси 
об’єкту нерухомості

-//-

Центр надання 
адміністративних 
послуг, вул. 
Соборна, 16

Довідка

10. РПі-25.1-04 Надання місця на -//- -//- Договір на 



розміщення тимчасових 
виносних спеціальних 
конструкцій (штендерів)

розміщення 
тимчасових 
виносних 
спеціальних 
конструкцій 
(штендерів)

11.

РПі-25.1-05

Розірвання договору про 
надання місця на розміщення 
тимчасових виносних 
спеціальних конструкцій 
(штендерів)

-//- -//-
Лист про 
розірвання 
договору

12.

РПі-25.1-06

Надання місця на 
розміщення тимчасових 
натяжних рекламних засобів 
на дорожніх металевих 
огородженнях

-//- -//-

Договір на 
розміщення 
тимчасових 
натяжних 
рекламних 
засобів на 
дорожніх 
металевих 
огородженнях

13.

РПі-25.2-01

Постановка на облік 
громадян, які зацікавлені в 
одержанні земельної ділянки 
для будівництва та 
обслуговування жилого 
будинку, господарських 
будівель та споруд 
(присадибна ділянка)

Управління 
земельних 
ресурсів та 
земельної 
реформи

-//-
Лист про 
постановку на 
облік

14.

РПі-25.2-02

Надання інформації про 
відсутність (наявність) 
земельної ділянки на 
території м. Хмельницького 
згідно земельно-кадастрової 
(шнурової) книги, рішення 
виконавчого комітету та сесії 
міської ради, щодо 
розташування земельної 
ділянки в межах міста 
Хмельницького на праві 
користування чи у власності

-//- -//-

Інформація про 
відсутність 
(наявність) 
земельної 
ділянки, 
розташування 
земельної 
ділянки

15.

РПі-25.2-03

Укладання додаткової угоди 
про внесення змін до 
договору оренди земельної 
ділянки

-//- -//- Додаткова угода

16.
РПі-25.2-04

Укладання додаткової угоди 
про поновлення договору 
оренди земельної ділянки

-//- -//- Додаткова угода

17. РПі-25.2-05 Укладання договору оренди 
земельної ділянки -//- -//- Договір оренди

18. РПі-25.3-01 Укладання договорів про 
пайову участь у створенні і 
розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури м. 
Хмельницького

Управління 
капітального 
будівництва

Управління 
капітального 
будівництва, вул. 
Проскурівська, 15

Договір

19. РПі-26-01 Надання матеріальної Управління Управління освіти, матеріальна 



допомоги студентам для 
здобуття вищої освіти

освіти вул. Грушевського, 
53 

допомога

20. РПі-26-02 Надання матеріальної 
допомоги дітям-сиротам та 
дітям, що знаходяться під 
опікою

-//- -//- матеріальна 
допомога

21. РПі-26-05 Постановка дітей на чергу в 
дошкільні навчальні заклади

-//- Центр надання 
адміністративних 
послуг, вул. 
Соборна, 16

Талон із 
зазначенням 
дати постановки 
на облік

22. РПіо-27-01 Направлення дітей пільгових 
категорій на оздоровлення та 
відпочинок в табори 
Хмельницької області

Управління 
молоді та 
спорту

Управління молоді 
та спорту, пров. 
Пушкіна, 5

Копія наказу

23. РПі-27-02 Направлення дітей пільгових 
категорій на оздоровлення та 
відпочинок у МДЦ «Артек» 
та ДП УДЦ «Молода 
Гвардія»

-//- -//- Копія наказу

24. РПі-28-03 Підготовка документів на 
розгляд комісії виконавчого 
комітету по наданню пільг 
малозабезпеченим верствам 
населення щодо надання 
пільг в оплаті за навчання 
учнів початкових 
спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів

Управління 
культури і 
туризму 

Управління 
культури і туризму, 
вул. Проскурівська, 
30

Рішення про 
призначення 
пільг

25. РПі-29-01 Проведення обстеження 
умов проживання дитини

Служба у 
справах дітей 

Служба у справах 
дітей, вул. 
Грушевського, 88

Акт обстеження

26. РПі-30-01 Направлення інвалідів на 
професійне навчання 

Управління 
праці та 
соціального 
захисту 
населення

Управління праці 
та соціального 
захисту населення, 
вул. 
Проскурівського 
підпілля, 32

Направлення 

27. РПі-30-02 Підготовка документів для 
забезпечення автомобілем 
безкоштовно або на 
пільгових умовах

-//- -//- Клопотання на 
ГУПСЗН

28. РПі-30-03 Виплата деяким категоріям 
інвалідів грошової 
компенсації замість 
санаторно-курортної путівки 

-//- -//- Грошова 
компенсація 

29. РПі-30-04 Забезпечення окремих 
категорій населення 
технічними та іншими 
засобами реабілітації

-//- -//- Технічні засоби 
реабілітації

30. РПі-30-05 Виплата одноразової 
допомоги на поховання осіб, 
які не працювали, не 
отримували пенсії і не 
перебували на обліку в 
центрі зайнятості

-//- -//- Грошова 
допомога 

31. РПі-30-06 Складання акту матеріально- -//- -//- Рішення про 



побутових умов проживання 
сім’ї з метою встановлення 
права громадян на 
призначення державних 
соціальних допомог та 
субсидій

призначення або 
відмову різних 
видів державної 
соціальної 
допомоги

32. РПі-30-07 Відшкодування пільг 
підприємствам та 
організаціям на житлово-
комунальні послуги 
пільговим категоріям 
громадян

-//- -//- Фінансування 
підприємств та 
організацій, що 
надають послуги 
пільговикам 
згідно чинного 
законодавства

33. РПі-30-08 Відшкодування витрат за 
перевезення 
автотранспортом, 
приміським залізничним 
транспортом пільгових 
категорій громадян

-//- -//- Фінансування 
підприємств за 
надані пільги по 
перевезенню 
пільгових 
категорій 
громадян згідно 
чинного 
законодавства

34. РПі-30-09 Відшкодування витрат на 
встановлення телефонів 
інвалідам І, ІІ групи 
загального  захворювання 

-//- -//- Фінансування 
підприємств що 
надають послуги 
зв’язку 
пільговикам 
згідно чинного 
законодавства

35. РПі-30-10 Підготовка документів про 
присвоєння почесного 
звання «Мати–героїня»

-//- -//- Клопотання про 
присвоєння 
почесного 
звання «Мати–
героїня»

36. РПі-30-11 Відшкодування коштів за 
надання послуг з 
безкоштовного 
зубопротезування 
громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

-//- -//- Відшкодування 
коштів 
установам

37. РПі-30-12 Відшкодування коштів за 
придбані лікарські засоби 
громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

-//- -//- Відшкодування 
коштів 
установам 

38. РПі-30-13 Організація установки 
лічильників для 
вимірювання об’ємної 
витрати газу для 
малозахищених верств 
населення

-//- -//- Перелік 
основних робіт, 
які необхідно 
виконати під час 
встановлення 
лічильника

39. РПі-30-14 Виплата одноразової 
винагороди жінкам, яким 
присвоєно почесне звання 
України “Мати-героїня”

-//- -//- Грошова 
винагорода



40. РПі-30-15 Виплата компенсації на 
бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів 
та на транспортне 
обслуговування інвалідам

-//- -//- Компенсація на 
бензин, ремонт і 
технічне 
обслуговування 
автомобілів та 
на транспортне 
обслуговування 
інвалідам 

41.

РПі-31-01

Розгляд питання щодо 
можливості призначення 
опікуна (піклувальника) 
недієздатній особі або 
обмежено дієздатній

Управління 
охорони 
здоров’я

Управління 
охорони здоров’я, 
вул. Грушевського, 
64

Подання органу 
опіки та 
піклування

42.

РПі-31-02

Відшкодування вартості 
витратних матеріалів, 
виробів медичного 
призначення та лікування 
мешканців міста, міським 
комунальним аптекам, 
лікувальним закладам 
неміської комунальної, 
інших форм власності та 
постачальникам витратних 
матеріалів

-//- -//-

Висновок комісії 
про здійснення 
видатків на 
відшкодування 
вартості 
витратних 
матеріалів 
виробів 
медичного 
призначення та 
лікування

43.

РПі-31-03

Погодження на зняття з 
реєстрації місця проживання 
осіб, стосовно яких 
встановлено опіку чи 
піклування

-//- -//- Рішення (витяг з 
рішення) 
виконавчого 
комітету

Керуюча справами виконавчого комітету Л.Черевченко

Начальник Центру надання адміністративних послуг В.Швець

Начальник Дозвільного центру С.Король


