
УКРАЇНА 
ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
Сорок друга сесія 
РІШЕННЯ  

 
від 15 листопада 2019 року селище Печеніжин 
№ 2476-42/2019 
 
Про внесення змін до переліку  
адміністративних послуг 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 16.05.2014 р. №523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг» Печеніжинська селищна рада об’єднаної 
територіальної громади 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаютьсячерез 

відділ надання адміністративних послуг (Центр надання адміністративних 
послуг) виконавчого апарату Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади, затвердженого рішенням сесії селищної ради від 
19.07.2019 р. 2309-40/2019, згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються у 
віддалених робочих місця відділу надання адміністративних послуг (Центр 
надання адміністративних послуг) виконавчого апарату Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 
сесії селищної ради від 19.07.2010 р. 2310-40/2019, згідно з додатком 2. 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади Р. Шупяка 

4. Контроль покласти на постійні комісії Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-
Франківської області. 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                           І.Довірак  



Додаток 1 

 

Зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються через 
відділ надання адміністративних послуг (Центр надання 

адміністративнихпослуг) виконавчого апарату Печеніжинської селищної 
ради об’єднаноїтериторіальної громади 

 

13 Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
Коломийської 
районної державної 
адміністрації 

119.  Надання  державної допомоги  у зв’язку з 
вагітністю та пологами особам, які не 
застраховані  в системі загальнообов'язкового 
державного соціального страхування 

120.  Надання  державної допомоги при 
народженні дитини 

121.  Надання державної допомоги при 
усиновленні дитини 

122.  Надання  державної допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування 

123.  Надання  державної допомоги на дітей 
одиноким матерям 

124.  Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпечним сім’ям 

125.  Надання грошової допомоги  особі, яка 
проживає разом з особою з інвалідністю І чи 
ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за 
висновком лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею 

126.  Надання державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю 

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

128.  Надання  державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, та  
особам з інвалідністю 

129.  Надання державної соціальної допомоги на 
догляд  



130. Надання  державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за наданням соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитиною" 

131. 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 

132. Виплата грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення деяким 
категоріям осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей 

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

134. 
 
 
 

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

135. Призначення 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 антитерористичних операцій, 
бойових дій та збройних конфліктів 

136. Призначення грошової компенсації вартості 
самостійного санаторно-курортного 
лікування осіб з інвалідністю 

137. Призначення грошової компенсації особам з 
інвалідністю замість санаторно-курортної 
путівки 

138. Надання  пільги на придбання   твердого та 
рідкого пічного палива  і скрапленого газу. 



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

140. Установлення статусу та видача посвідчень 
учасникам війни 

141. Установлення статусу та видача посвідчень 
особам з інвалідністю внаслідок війни 

142. Видача посвідчення „Ветеран праці” 
 Установлення статусу та  видача посвідчень 

членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана 
війни 

143. Видача направлення (путівки) особам з 
інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до 
реабілітаційних установ сфери управління 
Мінсоцполітики  та/або органів соціального 
захисту населення (регіонального та 
місцевого рівнів) 

144. Видача направлення на проходження 
обласної медико-соціальної експертної 
комісії для взяття на облік для забезпечення 
осіб з інвалідністю автомобілем 

145. Надання одноразової матеріальної допомоги 
непрацюючим малозабезпеченим особам, 
особам з інвалідністю та дітям з  
інвалідністю 

146. Проведення повідомної реєстрації,  облік  
колективних договорів, змін та доповнень до 
них 

147. Компенсаційна виплата  фізичній особі, яка 
надає соціальні послуги 

148. Прийняття рішення щодо соціального 
обслуговування особи територіальним 
центром соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

149. Видача довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи 

150. Видача направлення на забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації  
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

  151. Призначення щомісячної адресної грошової 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому числі 



на оплату житлово-комунальних послуг 
152. Установлення статусу та видача посвідчень 

батькам багатодітної сім'ї та дитини з 
багатодітної сім'ї 

153. Призначення державної соціальної допомоги 
у зв’язку з витратами, зумовленими 
похованням 

154. Видача посвідчення особи, яка одержує 
державну соціальну допомогу відповідно до 
Закону України „Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю” 

155. Видача довідки про отримання (неотримання) 
соціальної допомоги 

156. Видача посвідчення „Жертви нацистських 
переслідувань” 

  157. Видача довідок про зняття з обліку в 
Єдиному державному автоматизованому 
реєстрі осіб, які мають право на пільги, в разі 
зміни місця проживання пільговика 

  158. Призначення одноразової компенсації сім'ям, 
які втратили годувальника із числа осіб, 
віднесених до учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою 

  159. Призначення одноразової компенсації 
дружинам (чоловікам), якщо та (той) не 
одружилися вдруге, померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, участю у ліквідації наслідків 
інших ядерних аварій, у ядерних 
випробуваннях, військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї, у складанні 
ядерних зарядів та здійсненні на них 
регламентних робіт 

  160. Призначення грошової компенсації замість  
санаторно-курортної путівки громадянам, які                   
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

  161. Призначення одноразової компенсації 
батькам померлого учасника ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 



смерть якого пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою 

  162. Посвідчення права особи на пільги відповідно до 
Закону України „Про соціальний захист дітей війни” 

  163. Видача направлення для проходження громадянами 
альтернативної (невійськової ) служби 

  164. Призначення  грошової компенсації вартості проїзду 
до санаторно-курортного  закладу і назад особам з 
інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них 
особам 

  165. Призначення  грошової компенсації вартості проїзду 
до санаторно-курортного  закладу (відділення 
спінального профілю) і назад особам, які 
супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з 
наслідками травм і захворюваннями хребта та 
спинного мозку 

  166. Призначення  грошової компенсації особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування 

  167. 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 

  168. Установлення статусу та видача посвідчення особам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (відповідно до визначених категорій) 

  169. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) осіб з інвалідністю з дитинства та 
внаслідок загального захворювання 

  170. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) осіб, які постраждали  під час проведення 
антитерористичної операції та яким установлено 
статус учасника бойових дій чи інваліда війни (особи з 
інвалідністю внаслідок війни) 

  171. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія  Законів України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 
«Про жертви нацистських переслідувань» 



  172. Продовження строку дії посвідчень батьків та 
дитини з багатодітної сім’ї 
 

  173. Вклеювання нової фотокартки у  посвідчення 
дитини з багатодітної сім’ї у разі досягнення 14 
річного віку 
 

  174. Видача дублікату посвідчення  батьків та 
дитини з багатодітної сім’ї у разі його втрати 

  175. Призначення тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату 
 

  176. Надання та позбавлення статусу особи, 
депортованої за національною ознакою 

  177. Надання одноразової грошової  допомоги 
особам, звільненим з полону 27 грудня 2017 
року та 24 січня 2018 року 

  178. Виплата грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких 
категорій осіб, які брали участь у бойових 
діях на території інших держав, а також 
членів їх сімей. 

  179. Виплата грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України 
 

  180. Направлення учасників антитерористичної 
операції та постраждалих учасників 
Революції Гідності на психологічну 
реабілітацію 

  181. Встановлення статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми 

  182. Виплата одноразової матеріальної допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми 

  183. Видача одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка» 

  184. Надання державної допомоги на дітей, які  
виховуються у багатодітних сім'ях 



  185. Надання державної допомоги  
особі, яка доглядає за 
хворою дитиною 
 

  186. Призначення компенсації послуги 
«Муніципальна няня» 

 

 

 
  



Додаток 2 
 

Зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються у віддалених 
робочих місця відділу надання адміністративних послуг (Центр надання 

адміністративних послуг) виконавчого апарату  
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

 

4 Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
Коломийської 
районної державної 
адміністрації 

21 Надання  державної допомоги  у зв’язку з 
вагітністю та пологами особам, які не 
застраховані  в системі 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування 

22 Надання  державної допомоги при 
народженні дитини 
 

23 Надання державної допомоги при 
усиновленні дитини 

24 Надання  державної допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування 

25 Надання  державної допомоги на дітей 
одиноким матерям 

26 Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпечним сім’ям 

27 Надання грошової допомоги  особі, яка 
проживає разом з особою з інвалідністю І чи 
ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за 
висновком лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею 

28 Надання державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю 

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

30 Надання  державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, та  
особам з інвалідністю 

31 Надання державної соціальної допомоги на 



догляд  
32 Надання  державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за наданням соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитиною" 

33 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 

34 Виплата грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення деяким 
категоріям осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей 

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

36 
 
 

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

37 Призначення 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 антитерористичних операцій, 
бойових дій та збройних конфліктів 

38 Призначення грошової компенсації вартості 
самостійного санаторно-курортного 
лікування осіб з інвалідністю 

39 Призначення грошової компенсації особам з 
інвалідністю замість санаторно-курортної 
путівки 

40 Надання  пільги на придбання   твердого та 
рідкого пічного палива  і скрапленого газу. 



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

42 Установлення статусу та видача посвідчень 
учасникам війни 

43 Установлення статусу та видача посвідчень 
особам з інвалідністю внаслідок війни 

44 Видача посвідчення „Ветеран праці” 
45 Установлення статусу та  видача посвідчень 

членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана 
війни 

46 Видача направлення (путівки) особам з 
інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до 
реабілітаційних установ сфери управління 
Мінсоцполітики  та/або органів соціального 
захисту населення (регіонального та 
місцевого рівнів) 

47 Видача направлення на проходження 
обласної медико-соціальної експертної 
комісії для взяття на облік для забезпечення 
осіб з інвалідністю автомобілем 

48 Надання одноразової матеріальної допомоги 
непрацюючим малозабезпеченим особам, 
особам з інвалідністю та дітям з  
інвалідністю 

49 Проведення повідомної реєстрації,  облік  
колективних договорів, змін та доповнень до 
них 

50 Компенсаційна виплата  фізичній особі, яка 
надає соціальні послуги 

51 Прийняття рішення щодо соціального 
обслуговування особи територіальним 
центром соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

52 Видача довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи 

53 Видача направлення на забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації  
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

  54 Призначення щомісячної адресної грошової 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому числі 



на оплату житлово-комунальних послуг 
55 Установлення статусу та видача посвідчень 

батькам багатодітної сім'ї та дитини з 
багатодітної сім'ї 

56 Призначення державної соціальної допомоги 
у зв’язку з витратами, зумовленими 
похованням 

57 Видача посвідчення особи, яка одержує 
державну соціальну допомогу відповідно до 
Закону України „Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю” 

58 Видача довідки про отримання 
(неотримання) соціальної допомоги 

59 Видача посвідчення „Жертви нацистських 
переслідувань” 

  60 Видача довідок про зняття з обліку в 
Єдиному державному автоматизованому 
реєстрі осіб, які мають право на пільги, в разі 
зміни місця проживання пільговика 

  61 Призначення одноразової компенсації сім'ям, 
які втратили годувальника із числа осіб, 
віднесених до учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою 

  62 Призначення одноразової компенсації 
дружинам (чоловікам), якщо та (той) не 
одружилися вдруге, померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, участю у ліквідації наслідків 
інших ядерних аварій, у ядерних 
випробуваннях, військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї, у складанні 
ядерних зарядів та здійсненні на них 
регламентних робіт 

  63 Призначення грошової компенсації замість  
санаторно-курортної путівки громадянам, які                   
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

  64 Призначення одноразової компенсації 
батькам померлого учасника ліквідації 



наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
смерть якого пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою 

  65 Посвідчення права особи на пільги відповідно до 
Закону України „Про соціальний захист дітей війни” 

  66 Видача направлення для проходження громадянами 
альтернативної (невійськової ) служби 

  67 Призначення  грошової компенсації вартості проїзду 
до санаторно-курортного  закладу і назад особам з 
інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них 
особам 

  68 Призначення  грошової компенсації вартості проїзду 
до санаторно-курортного  закладу (відділення 
спінального профілю) і назад особам, які 
супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з 
наслідками травм і захворюваннями хребта та 
спинного мозку 

  69 Призначення  грошової компенсації особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування 

  70 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 

  71 Установлення статусу та видача посвідчення особам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (відповідно до визначених категорій) 

  72 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) осіб з інвалідністю з дитинства та 
внаслідок загального захворювання 

  73 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) осіб, які постраждали  під час проведення 
антитерористичної операції та яким установлено 
статус учасника бойових дій чи інваліда війни (особи 
з інвалідністю внаслідок війни) 

  74 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія  Законів України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 



«Про жертви нацистських переслідувань» 
  75 Продовження строку дії посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї 
  76 Вклеювання нової фотокартки у  посвідчення 

дитини з багатодітної сім’ї у разі досягнення 
14 річного віку 

  77 Видача дублікату посвідчення  батьків та 
дитини з багатодітної сім’ї у разі його втрати 

  78 Призначення тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату 

  79 Надання та позбавлення статусу особи, 
депортованої за національною ознакою 

  80 Надання одноразової грошової  допомоги 
особам, звільненим з полону 27 грудня 2017 
року та 24 січня 2018 року 

  81 Виплата грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких 
категорій осіб, які брали участь у бойових 
діях на території інших держав, а також 
членів їх сімей. 

  82 Виплата грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України 

  83 Направлення учасників антитерористичної 
операції та постраждалих учасників 
Революції Гідності на психологічну 
реабілітацію 

  84 Встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми 

  85 Виплата одноразової матеріальної допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми 

  86 Видача одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка» 

  87 Надання державної допомоги на дітей, які  
виховуються у багатодітних сім'ях 

  88 Надання державної допомоги  
особі, яка доглядає за 
хворою дитиною 



  89 Призначення компенсації послуги 
«Муніципальна няня» 
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