
УКРАЇНА
КРЛСНОКУТСЬКЛ Г К Л И11 і 11А РАДА 

ЬОІ ОДУ ХІНСЬКОЇ О РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІ ШЕННЯ
IV сесія VIII скликання

«26» січня 2021 р. № 142-УІІІ
см і . К рас по к \ і ськ

Про затвердження Переліку адміністративних послуг,
що надаються через відділ
«Центр надання адміністративних послуг»
апарату Краснокутської селищної ради та
віддалені робочі місця адміністраторів
відділу «Центр надання адміністративних послуг»
апарату Краснокутської селищної ради

Відповідно до частин шостої, сьомої статті ст. 12 Закону України «Про 
адміністративні послуги» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг» (із змінами), рішення Краснокутської селищної ради 
від 01.12.2020 року 8-V I11 «Про затвердження с труктури Краснокутської
селищної ради та її виконавчих органів», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через відділ 
«Центр надання адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної 
ради (згідно додатку 1).

2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через віддалені 
робочі місця адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
апарату Краснокутської селищної ради (емт Костянгинівка, с. ІІархомівка, 
с.Мурафа, с. Олексіївка, с. Колонтаїв, с.Козіївка ) (згідно додатку 2).

3. Контроль за виконанням нього рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, 
молоді, спорту, законності та

Краснокутський селищний голо Ірина КАРА ПУТ



Додаток 1
до рішення Краснокутської 
селищної ради

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради

№
п/п Ресетрація/зняття з реєстрації місця проживання/неребування

1 Реєстрація місця проживанпя/їіеребування особи
2 Зняття з реєстрації місця проживання особи
О
3

4
Реєстрація місця проживання малолітньої дитини 
Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

5 Видача довідки (повідомлення) про зняття з реєстрації місця проживання 
особи

6 Видача документів у разі втрати паспорта громадянина України
7 Видача зани гів до адресно-довідкового бюро МВС України
8 Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменування вулиць, провулків, населених 
пунктів

Довідки
9 Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб
10 Видача довідки про склад сім'ї (для соціальних виплат)
1 1 

12

Видача довідки про всіх зареєстрованих па день смерті за адресою 
померлого (для оформлення спадщини)
Видача довідки про всіх зареєстрованих за адресою (для укладення 
договору куиівлу продажу, договору дару вання тощо)

' 13 Видача довідки щодо ведення спільного проживання (ведення спільного 
господарства на день смерті громадянина)

14

15

Видача довідки про склад сім’ї та довідки -  характеристики призовника; 
Видача довідки характеристики умовно засудженим особам 
Видача довідки про склад сім'ї за місцем вимоги (Д113, Краснокутська 
гімназія, ЗОНІ № 2, ПАЛ, спеціалізовані учбові заклади, лікарні, банки, 
суд, РДА, ХОДА, тер центр, житлові комісії, Харківгаз, ЖЕК, РЕМ, К1І 
«Джерело» тощо).

16
Підприємницька діяльність

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)
17 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Сдиному державном) реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної особи (крім громадського
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формування)
18 Державна реєс грація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім громадського формування)
19 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на 

діяльність на підставі власного установчого документа (крім 
громадського формування)

20 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 
зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 
Сдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підириємців та громадських формувань (крім громадського формування)

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

~ІП Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім 
і ромадського формування)

23 Державна реєстрація рішення про відмін) рішення про припинення 
юридичної особи (крім іромадського формування)

15 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії), іодови комісії або ліквідатора (крім 
і ромадського формування)

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

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

18 Державна реєстрація створення відокремленої о підрозділу юридичної 
особи (крім громадського формування)

19 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи (крім громадської о формування), що містяться в 
Сдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та і ромадських формувань

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

21 Державна реєстрація фізичної особи-підприємня
22 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- 

підприємня, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не 
містяться в Сдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань

23 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, 
що містяться в Сдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприемнів та громадських формувань

24 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприсмця

25 Видача витяту з Сдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань



з
26 Видача документів, що містяться в реєстраційній 

юридичної особи, громадського формування, що 
юридичної особи, фізичної особи-гіідприємця

справі відповідної 
не має статусу

27
Реєстраційні послуги

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

28

29
30

31

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, крім іпотеки 
Взяття на облік безхазяйного пер\ хочого майна
Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно

34
35

36

37

38

39

40
41

42

Послуї и містобудування
Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки 
Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки 
1 Іадання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 
Видача паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності

Земельні питання
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 
зе м ел ь н о го кадастру
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 
про земельну ділянку
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 
частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 
сервітуту, з видачею витягу
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 
про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з
видачею витягу _  _____
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження 
у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно 
то них нормативно-правовими актами, з видачею витягу 
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 
кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею
витягу

43 Падання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про землі в межах території 
адміністративно-територіальних одиниць

44 Падання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель



4

45 Падання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, 
що містить узагальнену інформацію про землі (території)

46 Падання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 
викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, з 
кадастрової карги (плану)

47

48

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастр}- про земельн\ ділянку 
Видача довідки про наявність та розмір Земельної частки (паю), довідки 
про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про 
одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

49

50

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 
Державного фонду документації із землеустрою
Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель 
та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

51 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки

52

53

54

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 
документів, що створюються під час ведення Державного земельного 
кадастру
Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Декларації
Ресстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта 
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Паспортні послуги
55 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
Видача дозволу

56 Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, 
випробувальних , вимірювальних робіт на підприємствах , в установах та 
організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел 
неіонізуючого випромінювання

57

58

Видача дозволу (санітарного паспорт) па роботи з радіоактивними 
речовинами та інтими джерелами іонізуючого випромінювання 
Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять 
діяльність з виробництва га/або зберігання харчових продуктів 
тваринного походження.

Громадські органі дам ії
59

60

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, 
територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 
року, В ІД О М О С ТІ про ЯКІ не М ІС ТЯ ТЬ С Я  15 Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 
Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку
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творчої спілки
61 Державна реєстрація амін до відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої С П ІЛ К И , І по містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

62 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Державна реєстрація змін складу комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального 
осередку творчої спілки

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 
осередку творчої спілки в результаті ліквідації

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 
осередку творчої спілки в результаті реорганізації

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, 
об'єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, 
зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 
професійних спілок, об'єднання професійних спілок

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, 
організацію професійних спілок, об'єднання професійних спілок, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

підприємців та громадських формувань, у тому числі зміїг до 
установчих док\ментів
Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 
організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації
професійних спілок, об’єднання професійних спілок
Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації
професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті
ліквідації
Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації
професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті
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реорганізації
73 Державна реєстрація включення відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 
липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних оеіб-підприємиів та громадських 
формувань.

74 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, 
об'єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприемців та 
громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

75 Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання 
організацій роботодавців.

76 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, 
об’єднання організацій роботодавців.

77 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання 
організацій роботодавців.

78 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 
організацій роботодавців в результаті ліквідації.

79 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 
організацій роботодавців в результаті реорганізації.

80 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, 
зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань.

81 Державна реєстрація створення громадського об’єднання

82 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

підприємців та громадських формувань, у тому числі зміїг до 
устан овч их документів

83 Державна реєстрація рішення про виділ громадськог о об'єднання

84 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання

85 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 
г ромадського об'єднання

86 Державна реєстрація зміни склад) комісії з припинення (комісії з 
реорг анізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

87 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті 
його ліквідації

88 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті
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його реорганізації
89

90

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського 
об'єднання

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 
підрозділ громадського об'єднання

91 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 
громадського об'єднання

92 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення 
політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке 
не містяться в Сдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб підприємців та громадських формувань

93 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

94 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 
політичної партії, що містяться в Сдином) державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань

95 Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення 
політичної партії

96 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної 
партії

97 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 
партії в результаті його ліквідації

98 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 
партії в результаті його реорганізації

99 Державна реєстрація статутів територіальної громади сіл, селищ, міст

100 Державна реєстрація змін до статусу територіальних громад сіл, селищ, 
міст

101 Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію статутів територіальних 
громад сіл, селищ, міст

102 Скасування державної реєстрації статут) територіальної громади
103 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

Н 104 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 
професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання 
професійних спілок

105 Державна реєстрація рішення про відмін) рішення про припинення 
оріанізанії роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

106 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення
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107
структурного утворення політичної партії
1 Іідтвердження відомостей про кінцевого бенсфіціарного власника 
юридичної особи

Послуги соціального характеру
108 Падання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг, придбання скрапленого і азу , твердого та рідкого 
пічного побутового палива

109 Палання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з 
особою з інвалідністю 1 чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за 
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд та нею

110 Надання державної допомоги сім'ям з дітьми , передбачених Законом 
України «1 Іро державну допомогу сім'ям з дітьми»

1 1 1 1 Іадання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
1 12 

1 13

Виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування 
іСякпм категоріям громадян
1 Іризначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права 
на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги па 
догляд

Ґ 1 14 Виплати компенсацій га допомоги певних видів, передбачених Законом 
України «І Іро статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»

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

1 16

1 17 

1 18

1 19 

120

Взяття па облік особи з інвалідністю для забезпечення легковими 
автомобілями, зазначеними а абзаці ш о с т о м у  статті 1 закону України 
«1 Іро автомобільний транспорт»
Падання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації 
(габілітації)
Виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та 
вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям 
осіб з інвалідністю
Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України «Мати - героїня
Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- 
комунальних послуг

121 Виплати одноразової грошової допомоги у разі тагпбелі (смерті) або 
інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або 
каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі 
проведення ант терористичної операції, здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки га оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій га Луганській областях
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, бойових дій та збройного конфлікту
11~> Виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, 
військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної 
допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян

123 Надання щорічної грошової допомоги доля компенсації вартості путівок 
санаторно-курортним закладам га закладам відпочинку, здійснення 
доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

124 Оплати послуг па грона гного вихователя га виплати соціальної допомоги 
на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

125

126 
127

Виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим 
малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю га дітям з інвалідністю 
Виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 
Падання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі

128 Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- 
виховагелям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
«гроша ходять за дитиною»

129 Виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної 
допомоги «пакунок малюка».

Секретар ради Валентина OB4APFHKO



Додаток 2
до рішення Краснокутської 
селищної ради

І! Ї Р Ї І І К
адміністративних послуг, що надаються через 

віддалені робочі місця адміністраторів відділу «Центр надання 
адмініст ративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради 

(смі Костян і пнівка, с. ІІархомівка, с. Мурафа, с. Олсксіївка, с. Колон гаїв,
с.Котіївка )

№
п/п Рсгсграпія/тня гтя з реєстрації місця проживання

3
4
5

6
7
8

Реєстрація місця нроживання/перебування особи
Зняття з реєстрації місця проживання особи
Реєстрація місця проживання малолітньої дитини
Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи
Видача довідки (повідомлення) про зняття з реєстрації місця проживання
особи
[Видача документів у разі втрати паспорта громадянина України 
Видача запитів до адресно-довідкового бюро МВС України 
(Внесения до паспорта громадянина України відомостей про зміну 
нумерації будинків, перейменування вулиць. провулків, населених 
І іу пктів

9

10 
І 1

12

ІЗ

14

_Довідки
(Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому 
примпценні/будинку осіб
(Видача довідки про склад сім'ї (для соціальних виплат )
Видача довідки про всіх зареєстрованих на день смерті за адресою 
померлого (для оформлення спадщини)
Видача довідки про всіх зареєстрованих за адресою (для укладення
договору купівлу -  продажу, договору дарування тощо)_______________
(Видача довідки щодо ведення спільного проживання (ведення спільного 
господарства на день смерті громадянина)
(Видача довідки про склад сім'ї та довідки характеристики призовника;
Видача довідки характеристики у мовно засудженим особам 

1 5 Видача довідки про склад сім'ї за місцем вимоги
Послуги соціальною характеру

16 Падання субсидій для відшкодування витрат' па оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання скрапленого газу , твердого та рідкого 
пічного побутового палива

17 Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з
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18

19
20

21

особою з інвалідністю 1 чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за 
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд за нею
Надання державної допомоги сім'ям з дітьми , передбачених Законом 
України «Про держави) допомогу сім'ям з дітьми»
І Іадання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 
Виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування 
деяким категоріям громадян
Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права 
па пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Виплати компенсацій та допомоги певних видів, передбачених Законом 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Падання тимчасової державної допомої и дітям, батьки яких ухиляються 
від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 
проживання їх невідоме
Взяття на облік особи з інвалідністю для забезпечення легковими 
автомобілями, зазначеними а абзаці нюсі ому статті 1 закону України 
«І]ро автомобільний транспорт»
Падання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації 
(габілітації)
Виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та 
вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям 
осіб з пі вал ідністю
Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоено почесне звання 
України «Маги - героїня
І Іадання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- 
комунальних послуг _
Виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або 
інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або 
каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі 
проведення ап титерористичної операції, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 
, бойових дій та збройного конфлікт)
Виплати одноразової компенсації за шкод), заподіяну внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, 
військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги 
па оздоровлення деяким категоріям громадян
Надання щорічної грошової допомоги доля компенсації вартості путівок 
санаторно-курортним закладам га закладам відпочинку, здійснення 
доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації
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32

34
35

36

37

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катасірофи 
Оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги 
на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 
Виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим 
малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 
Виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі
Призначення державної соціальної допомоги на дітсй-сиріт та птеіі, 
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»
Виплети грошової компенсації вартості одноразової натуральної 
допомоги «пакунок малюка».

Секретар ради


