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06 квiтня 2020 року N,l.Вiльногiрськ Ns Р - 68/0/3-20

Керуючись Постановою
2020 року Nч 255 <Про внесення
вiд 11 березня 2020 року
самоврядування в YKpaiHi>,

Про внесеннЯ змiн дО розпорядженнЯ мiського.голови вtд 12,0З,2020р, Nл Р-4710/3-20 <Про

запобiгання поширенЕю корона Bipycy CovID-19 на територii м,Вiльногiрськ>

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 02 квiтня

змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
Лs 211>, Законом Украiни (Про мiсцеве

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХIДНЕ:

1. Внести змiни до розпорядження мiського голови вiд 12,0З,2020р,

Ns Р-47l0lЗ-20 <Про запобiгання поширенIlю KopoHaBipycy COVID-19 на

територii м. Вiльногiрськ)), а саме:
- Назву та текст розпорядження викласти у такlи редакцl1:
<про запъбiгання поширенню на територii м.вiлыIогiрськ гостроi

респiраторноi хворобп covlD-19, спричиненоi KopoHaBipycoM

SАRS-СоV-2>.

<Керуючись Постановою Кабiнету MiHicTpiB У краiни вiд 1 1 березня

2020 року Лч 211 <Про запобiгання поширенню на теlэиторii Украiни гостроi

респiраторноi хвороби CovID-19, спричиненоi корона BipycoM SдRS-СоV-2>
(зi змiнами), Законом Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, з

метою органiзацii виконання та контролю за дотриманням на територii

м.вiльногiрська вимог вищевказаноi пос1анови, свосчасного i повного

проведення профiлактичних i протиепiдемiчних заходiв, враховуючи протокол

вiльногiрськоi мiськоi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та

надзвичайних ситуачiй вiд 06.04.2020р. JФ 16,

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХIДНЕ:

1. Впровадити заходи iз забезпечеrIня до 24 квiтня 2020 року на

територii м.Вiльногiрськ каран,гину,



2. Заборонити до 24 квiтня 2020р.:

2.1 з б квiтня 2020 р. перебування в громадських мiсцях без вдягнутих
засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiратора або захиснот 

"u"nr, утому числi виготовлецих самостiйно;

2.2 з б квiтня 2020 р. перемiщення групою осiб у кiлькостi бiльше нiж двiособи, KpiM виладкiв службовоi необхiдностi та супроводження осiб, якi не
досягJIи 14 poKiB, батьками, усиновлювачами, опiкунами, пiклувальниками,
прийомними батьками, батьками-вихователями, iншими особами вiдповiдно до
закону або повнолiтнiми родичам и дитини:

2.3 перебування в громадських мiсцях осiб, якi не досягли
9Упророду батькiв, усиновлювачiв, опiкунiв, пiклува.ltьникiв,
батькiв, батькiв-вихоВателiв, iнших осiб вiдповiдно ло ,u*ory чбЬ
родичiв дитини;

2.4 вiдвiдування закладiв освiти iT здобувачами;
2.5 вiдвiдування паркiв, cKBepiB, зон вiдпочинку, KpiM виryлу домашнiх

тварин однiею особою та в разi службовоi необхiдностi;
2,6 вiдвiдування спортивних та дитячих майданчикiв;
2.7 проведення Bcix масових (культурrlих, розважальних, спортивних,

соцiальних, релiгiйних, рекламних ,u iн-и*j.ч*одi", KpiM заходi", п.об*iопr"
для забезпечення роботи органiв державноi влади та органiв мiсцевого
самоврядування, за умо.ви забезпечення учасникiв засобами iндивiдуального
захисту, зокрема респiраторами або захисними масками, у тому числi
виготовлениМи самостiйно, а також дотримання вiдповiдних санiтарних та
протиепiдемiчних заходiв;

_,, , 
r.' .роботУ суб'ектiВ господарювання, яка передбачае приймання

вlдвlдувачlв, зокрема закладiв громадського харчування (pecTopaHiB, кафетощо), торговельно-розважirльних центрiв, iнших auппчдiu рЬзважальноiдiяльностi, фiтнес-центРiв, закладiв nyn"rypn, торговельного i побутового
обслуговування населення, KpiM :

- торгiвлi продуктами харчування, пalJ,Iьним, деталями та приладдям длятранспортних засобiв та сiльськогосподарськот технiки, ruaоьur" гiгiсни,
лiкарськими засобами та виробами nnaд"""оaо призначення, технiчними таiншими засобами реабiлiтацii, ветеринарними препаратами, кOрмами,
пестицидамИ та агрохiмiкатами, насiнням i садивним матерiалом, добовиммолодняком свiйськоi птицi, засобами зв'язку 1,а телеком}.нiкацiй, в тому числiмобiльними телефонами, смартфонами, ппurп-arurи, ноутбуками та iншимитоВараМи, що вiдтворюють та передають iнформацirо, u с.r.цi-i.оuurr*магазинах, якi обов'язКово повиннi InIuTи np"ri- *orrpu*r, , o-napuropu*зв'язку, за умови забезпеченця персоналу (зокрема захис..обличчя та очей) тавiдвiдувачiв засобами iндивiдуалъно.о Ъ*".rу, зокрема респiраторами абозахисними масками, у тому числi виготовленими самостiйно, napadyru""o 

"

14 poKiB, без
прийомних
повнолiтнiх



примiщеннi не бiльше одного вiдвiдувача на 10 кв. MeTpiB торговельноi площi, а
також дотриМання iнrцих санiтарних та протиепiдемiчних заiодiв;

- проваджеЕня дiяльностi з надання фiнансовлtх послуг, дiяльностi
фiнансових установ i дiяльностi з iнкасацiТ та перевезення валютних цiнностей,
а також медичнот практики, дiяльностi з виготовлення технiчних та iнших
засобiв реабiлiтацii, ветеринарноi практики, дiяльностi автозаllравних
комплексlв, дlяльностl з продажу, надання в оренду, технiчного обслуговування
та ремонту транспортних засобiв, перiодичних випробувань автотрансllортних
засобiв на предмет дорожньоi безпеки, сертифiкацii ,pnrra.roprr"" .ч"обiu, i*
частин.та обладнання, техяiчного обслуговування peccTpaTopiB розрахункових
операцlи, дlяльностl з пlдключення споживачiв до IHTepHeTy, поповнення
paxyHKiB мобiльного зв'язку, сплати комун€rльних послуг та послуг доступу до
IHTepHeTy, ремонту офiсноi та комп'ютерноi технiки, устаткування, приладдя,
побутових виробiв i предметiв особистого вжитку, об'ск-гiв поштового зв'язку,
квалiфiкованих надавачiв електронних довiрчих послуг за умови забезпечення
персонzшу (зокрема захист обличчя та очей) та вiдвiдувачiв засобами
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними масками, утому числi виготовленими самостiйно, а також дотримання вiдповiдних
санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

- торговельнот дiяльностi та дiяльностi з надання послуг громадського
харчування iз застосуванням адресноi доставки замовлень за умовизабезпечення персонаJIу (зокрема захист обличчя та очей) та вiдвiдувачiв
засобами iндивiдумьного захисту, зокрема респiраторами або захисними
м.асками, у тому числi виготовленими самостiйно, а також дотримання
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

- дiяльностi закладiв розмiщення, в яких проживають медичнi працiвники
та особи в обсервацii, а також iншi особи вiдповiдно до рiшення Державноi
KoMiciT З питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайп"" 

""rучцiй;2,9 регулярнi та нерегулярнi перевезення пасажирiв автомобiльним
транс_портом у MicbKoMy, примiському, мiжмiському, 

"rуrрiш""ообласному та
мiжобласному сполученнi, зокрема пасажирськi п.ръuъ..пr" на мiських
автобусних маршрутах, KpiM перевезення:

- легковими автомобiлями;

- службовими та/ або орендованими автомобiльними транспортними
засобами працiвникiв пiдприсмств, закладiв та установ нез.1,1ежно вiд формивласностi, якi забезпеЧують охороНу здоров'я, продовольче забезlr"""нн",
урядування та надання найважливiших державних послуг, енергозабезпечення,
водозабезпечення, зв'язок та комунiкацii', фiнансовi та байiвськi послуги,
функцiонуваннЯ iнфраструктури транспортЕого забезпечення, сфери
правопорядку, об'ектiв критичноi iнфраструктури, якi мають безперервний
промисловий цикJI, за умови забезпечення водiiв та пасажирiв пiд ча. ,апи*
перевезенЬ засобами iндивiдуального захисту в межах кiлькостi мiсць для



сидiння, передбаченоi технiчною характеристикою траIIспортного засобу або
визначеноi в ресстрацiйних документах на цей транспортний засiб i виключно
за маршрутами руху, погодженими з органами Нацiона"ilьноi полiцii, а також
дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

- працlвникtВ закладrв та установ незалежно вiд форми власностi, якi
забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та
надання найважливiших
водозабезпечення, зв'язок
функцiонування iнфраструктури транспортного забезпечення, сфери
правопорядкУ, об'ектiВ критичноi iнфраструктУри, якi мають безперервний
промисловиЙ цикл, за умови забезпечення водiiв та пасажирiв пiд час таких
перевезень засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або
захисними масками, у тому числi виготовленими самостiйно, в межах кiлькостi
мiсць для сидiння, передбаченот технiчною характеристикою транспортного
засобу або визначеноi в реестраuiйних документах на чей транспортний iасiб, а
також доlримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв в
MicbKoMy та автомобiльному траIIспортному засобi, що здiйснюе регулярнi
пасажирськi перевезення на мiських маршрутах;

2.10 вiдвiдуВання устацов i закладiв, що надають допомогу соцiального
захисту, в якиХ тимчасовО перебуваютЬ лiти, громадяни tIохилого BiKy,,
ветерани вiйни i працi, особи з iнвмiднiстю, особи iз стiйкими
iнтелектуальн ими або психiчними порушеннями, установ i заклалiв, шо
надаютЬ соцiальнi послугИ сiм'ям/особам у складних життевих обставинах,,
KpiM установ i закладiв, якi надають послуги екстрено (крlлзово);

. 2,|l перебувати на вулицях без документiв, що посвiдчують особу,
пlдтверджують громадянство чи ii спецiа.llьний статус;

2.12 самовiльно залишати мiсця обсервацii (iзоляцii).
з. На час карантину особи, якi потребують самоiзоляцii, зобов'язанi

постiйнО перебуватИ у визначеному ними мiсцi самоiзоляцii, утримуватися вiд
контакту з iншими особами, KpiM тих, з якими спiльно .rpo*""u.i". 

-

особам, якi потребують самоiзоляцii (kpiM осiб, якi xBopi на
CovID-l9) та заявили про неможливiсть забезпечення пiклування про них уперiод самоiзоляцii iншими особами, дозволяеться вiдвiдування мiсць торгiвлi
продуктами харчування, засобами гiгiсни, лiкарськими засобами, медичними
виробами, якi розмiщенi на вiдстанi не бiльше нiж 2 кiлометри вiл мiсчя
самоiзоляцii, за умови використання засобiв iндивiдуально.о au*rary, зокрема
респiраторiв або захисних масок без клапану видиху.

особам, якi потребують самоiзоляцii (kpiM осiб, якi xBopi на
COVID-I9) та заявили про неможливiсть забезпечення пiклування про них уперiод самоiзоляцii iнrцими особами, дозволяеться двiчi на д""u ""au,домашнiх тварин.

державних послуг, енергозабезпечення,
та комунiкацii, фiнансовi та банкiвськi послуги,



У невiдкладних станах особа, яка перебувае на самоiзоляцii, звертаеться
за екстреною медичною допомогою.

4. На час карантину перемiщення осiб, якi не досягли 14 poKiB,
здiй.снюеться у супроводi батькiв, усиновлювачiв, опiкунiв, пiклувальникiв,
ПРИЙОМНИх баТькiв, батькiв-вихователiв, iнших осiб вiдповiдно оо ,unonu .u
умови дотриманням вимог, визначених цим пунктом.

5. Головному лiкарю 
_КП <Вiльногiрський мiський центр первинноii

медико-санiтарноi допомоги> Вiльногiрськоi'- MicbKoi рuд, Д"iпроп.rроu""*оТобластi забезпечити:
5.1 Видiлення додаткових кабiнетiв лля прийому хворих.

_ 5,2 Вiдокремлення виявлених пацiентiв 
-з 

пiдозрою'на захворювання абопiдтвердженим ГРВI, спрличиненоi KopoHaBipycoM COVID-l9, Ъпричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 шляхом розподiлу-потокiв.

5,З Медичний персонал, який працоi в безпосереднiй близькостi дохворих забезпечити респiраторами класу захисту не нижче FFР2, або, при ixвiдсутностi одноразовими масками та можливiстю для ii утилiзацii.5,4 Забезпечити наявнiсть одноразових масок для пацiентiв та
можливiсть для ik утилiзацii;

5.5 Використання екранових УФ-опромiнювачiв, що забезпечують
зЕезараження повiтря в присутностi людей.

5,6 Наявнiсть спиртовмiстного антисептику для обробки рук медичного
персоналу.

5.7 Температурний режим в примiщеннях лiкувально-профiлактичних
закладiв згiдно чинного законодавства.

_ 5.8 Наглядну агiтацiю для пацiентiв щоло респiраторноi гiгiсни, в т,ч.обов'язкового носiння маски при наявностi p"".ripuioprrrx проявiв ГРВI,спр_ичиненоi KopoHaBipycoM COVID-l9. спричиненоi KbpoHaBipycoM
SARS-CoV-2.

5,9 Проведення облiку та реестрацii випадкiв захворюваностi на ГрвI,спрrzчиненоТ KopoHaBipycoM COVID-19, .прrч""."оТ KopoHaBipycoMSARS-CoV-2 з щоденним iнформуванням ВСП оВ.р*rr"однiпровський
мiськрайонний вiддiл лабораторних !ослiджень !У <!нiпрЬпетровський ОЛ_{МОЗ УкраiЪп.

5.10 Перевести КП <Вiльногiрський мiський чентр ПМС!> на посилений
протиепiдемiчниЙ режим. ЗабезпечитИ проведеннЯ комплексу заходiв,
направлениХ на попередЖення внутрiШньолiкарняного поширення гостроi
респiраторноi хвороби, спричиненоi KopoHaBipycoM COVID-20l9.

6. flиректору кп центральна MicbKa лiкарня>

6,1 Видiлення мiльцеровських боксiв в iнфекцiйному боксованому
ВiДДiЛеННi Для дорослих_для вiдокремлення пацiентiв iз .riдозрою ";Бiспричлtеноi коронавфусом СОЦD1 9, сприш.rненоi. коронавфусом SARS-boV-2.
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6.2 Роздiлення потокiв пацiснтiв в приймальному вiддiленнi, за рахунок
видiлення okpeMoi оглядовоi кiмнати для огляду пацiентiв iз пiдозрою на ГрвI,
спрl.тчшrеноi коронавфусом СОЧD 1 9, сприш.rненоi SARS-CoV-2.

6.З Медичний персонал, який працюе в безпосереднiй близькостi до
хворих забезпечити респiраторами класу захисту не нижче FFР2, або, при iх
вiдсутностi одноразовими масками та можливiстю для'rx утилiзацii.6.4 ВикористаннЯ екранових УФ-опромiнювачiв, що забезпечують
знезараження повiтря в присутностi людей.

б.5 Наявнiсть спиртовмiстного антисептику для обробки рук медичного
персоналу.

б.б Температурний режим в примiщеннях лiкувально-профiлактичних
закладiв згiдно чинного законодавства.

6,7 Провiтрювання палат не менше трьох разiв на день через BiKoHHi
кватирки.

б.8 Органiзацiю активного раннього виявлення випадкiв грипу та ГРВI,
спричиненоi KopoHaBipycoM COVID- 19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-
2 серед пацiентiв та працiвникiв.

6.9 Проведення облiку та реестрацii випадкiв захворюваностi на ГрвI,
спричиненоi KopoHaBipycoM COVID-1 9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 пов'язаних з наданням медичноi допомоги, розслiдуванн" прrпr, i вжиття
заходiв щодо локалiзацii.

_ 6.10 Наглядну агiтацiю для пацiснтiв щодо респiраторноi гiгiсни, в т.ч.
обов'язкового носiння маски при наявностi респiраторнЙх проявiв ГРВI,
спричиненоТ KopoHaBipycoM COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS_
CoV-2.

o.1l lrровеСти пlдготовКу медичного персоналу з питань органiзацii
роботи щодо дотримання протиепiдемiчного режиму та особистот безпъки.

б.1 1 Провести пiдготовку

KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 забезпечити подання щодня
охорони здоров'я iнформацii про здiйснення заходiв щодо
поширенню гостроi респiраторноi хвороби CovID-l9, спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, для ii узагальнення та iнформування^ Кабiнету
MiHicTpiB Украiни;

- забезпечити органiзацiю забору бiоматерiалу у визначених
контингентiв хворих та померлих осiб з пiдозрою та-ГРВI, спричиненоi
KopoHaBipycoM CovID-19, спричиненоi KopbHaBipycoM SдкS-соV-Z,
пневмонiею з нетиповим перебiгом та доставку проб- до вiрусологiчних

6.12 Перевести заклад охорони здоров'я на посилений протиепiдемiчний
режим, забезпечення проведення комплексу заходiв, направлених на
попередження внутрiшньолiкарняного поширення гостроi респiраторноТ
хвороби, спричиненоi KopoHaBipycoM COVID-2O19,

7. Головному лiкарю КП <Вiльногiрський мiський центр первинноi
медико-санiтарноi допомоги> Вiльногiрськоi MicbKoi ради ,,Щнiпропетровськоi
областi, директору КП <Вiльногiрська LЩ4Л> ,,ЩОР>:

- у разi виявленнЯ гостроi респiраторноi хвороби CovID-lg, спричиненоi
MiHicTepcTBy

запобiгання



пцр_оздiлiв Ду (долц Моз Украiни> iз забезпеченням вимог дiючих наказiв
МОЗ УкраТни.

8, ЗаступниКу мiськогО головИ з питанЬ дiяльностi виконавчих органiв
ради - нач€rльнику мiського фiнансового управлiння Вiльногiрськоi мiськоi
ради .щнiпропетровськоi областi передба""r" u"даr*и лля придбання закладами
охорони здоров'я, необхiдних засобiв медичного призначення, захисного одягу,
засобiв захисту органiв дихання, противiрусних препаратiв, дезiнфекцiйних
засобiВ згiдно наданих заявок КП <Вiльноiфський мцгIмсд> Вiльногiрськоi
MicbKoi ради Щнiпропетровськоi областi та КП <Вiльногiрсьпu'l4ИЛ,, ДОГо.

Перевiзнику ФоП Ковчугу А.в. органiзувати та проводити
профiлактичНi заходИ з посиленняМ режимУ щоденноi поточноi леiiнфекцii
рейсового транспорту дJlя перевезенЕя населення.

l0. Керiвникам пiдприсмств, установ та органiзацiй MicTa незалежно вiд
форм власностi та пiдпорядкування:

заходiв у разi

примiщень з

10.1 Здiйснювати необхiдний комплекс протиепiдемiчних
ускладнення епiдемiчноi ситуацii.

\0.2. Забезпечити проведення вологого прибирання
використанням дезiнфiкуючих засобiв.

10.3 Забезпечити спiвробiтникiв витратними матерi€rлами для особистоi
гiгiени (серветки, дозаторами iз рiдким ,rnor, 

"пrрrоu*й*rrми антисептиками
для рук).

l0.4. Забезпечити проведення щоденноi поточноi дезiнфекцii рейсовоютранспорту, який здiйснЮе перевезення працiвникiв до мiсць роЬоr".

l1, Попередити керiвникiв пiдприсмств, закладiв, установ, органiзацiй,
незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, а також iншиi суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi про :

- дотримання посиленого санiтарного режиму у примiщеннях, будiвлях та
спорудах;

-_: 
- персон€шьну вiдповiдальнiсть за невиконання цього розпорядженнязгlдно з чинним законодавством Украiни.

_ !2 Вiльногiрському вiддiленню полiцii Жовтоводського вiдцiлу полiцii
ГУ НП в !нiпропетровськiй областi:

- забезпечиТи охоронУ публiчноi (громадськоi) безпеки i порядку наприлеглiй територii до об'ектiв госпiталiзацii осiб, хворих ,u c'ovto- l q,
обсервацii (iзоляцiТ);

в межах компетенцii коFIтроль за дотриманням режиму

- посилити патрулювання громадських мiсць по м.Вiльногiрськ;
- вжити iнших заходiв, спрямованих на виконання цього розпорядження.

- забезпечити
самоiзоляцii;
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13, ВиконавЧим органаМ Вiльногiрськоi MicbKoi ради Щнiпропетровськоiобдастi 
.забезпечити органiзацiю 

""*oru""" 
та контроль за дотриманням натериторiТ м.Вiльногiрськ вимог Постанови КМУ вiд 11.0з.2020;. Nэ 211 (зi

змiнами), свосчасЕе i повне проведення профiлактичн"* i .rроr'"".,iд"ri"""*
заходiв.

14, Вiддiлу iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю
виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi ради !нiпропетровъькоi областi
забезпечити постiйне iнформуванн" ,u."n.r", про стан захворюваностi та
засоби профiлактики грвI COVID-19, спричинено1' поро*ru"iрусй SARS-CoV
на веб-сайтi Вiльногiрськоi Micbkoi ради Щнiпропетровськоi областi.

15, Рекомендувати пiдпри€мствам, установам, органiзацiям забезпечити
органlзацlю позмiнноi роботи гlрацiвникiв та"/або за можливостi вiлдалену
роботу в режимi ре€lJlьного часу через lHTepHeT.

16, Керуючому справами виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi
ради !нiпропетровськоi областi, суб'ектам надання адмiнiстраiивних послуг
забезпечити надання адмiнiстративних послуг, у перiод дii карантину, черезвiддiл адмiнiстративних послуг та доr"iпurо-погоджувrulьних процедур
вик_онавчого KoMiTeTy Riльногiрськоi MicbKoi ради !нiпропетровськоi областi(tщАп) за перелiком згiдно з додатком. Iншi aiMiHicTpЙ"ri no.ny." 

"uouuur"з урахуванням епiдемiологiчноi обстановки на територii м.Вiльногiрськ.

17. Координацiю роботи по виконанню даного розпорядження покласти на
заступникiв мiського голови з питань дiяльностi u"noruu""* органiв ради (за
напрямком), контроль - залишаю за собою.>.

мiський голова В.П.Василенко
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,Щодаток
до розпорядження мiського голови
06 квiтня 2020р. Nэ Р-68/0/3-20

пЕрЕлIк
адмiнiстративних посJryг, якi надаоться через ценrри

падання адмiнiстративних послуг у перiод дii *upurr""y

Найменування адм i нiстративноi послуги

l. 
| 
Оформлення та видача паспорта

| громалянина УкраТни

Правовi пiдстави для надання адмiнiстративноi
послуги

Закони Украihи "Про порядок виiЪду з УкраiЪи i
вл iЪлу в YKpaihy громадян УкраiЪи'',' ..Про
единий державний лемографiчний р...rр iqдокументи. що пiлгверлжуюr"l.ро"uд""Ът"d
украIни. посвiдч}rоть особу чи ij"спецiальний
статус". постанова Верховноi Ради Украiни Bii26 червня l992 р, No 2503-Xft ..Прd
]атвердження положень про пас nopTl
громадянина Укратни та про паспо;i
громадянина Укоаiни лля виiзлv ая иппппu" ' i

2. Оформлення та видача паспорта
громадянина УкраiЪи в разi обмiну
замlсть пошкодженого. втраченого
аOо викраденого

постанова BepxoBHoi Ради Украiни вiд 26
червня 1992 р. JФ 250З-ХII ''Про затвердження
положень про паспорт громадянина Украiни та
про паспорт громадянина УкраТни д,rя виiЪду за

J. Вклеювання до паспорта
громадянина Украiни фотокартки
при досягненнi громадянином 25- i
45-рiчного BiKy

4.
| 
Вилача дозволу на учасгь у

lдорожньому pyci транспортних

| 
засоОlв. ваговi або габаритнi

l параметри. яких перевишують
lноDмативнl

ПОгодження маршрутiв руху
транспортних засобiв пiд час
дорожнього перевезення
небезпечних вантажiв

.Щержавна ресстрацiя
(перересстрачiя. зняття з облiку l
транспортних засобiв:

Закон Украiни "Про дорожнiй рух'.

закони Украiни "про перевезення небезпечних
вантажiв", "Про лорожнiй рух''

Закони УкраiЪи '.Про автомобiльний
транспорт", "Про дорожнiй р},х''

5.

6.

державна ресстрацiя
( перересстрацiя, зняття з облiку)
трaiнспортних засобiв, що належать
закладам охорони ЗДОРОВ.Я; _
перереестрацiя трансltoртних
засобiв у зв'язку iз втратою
свlдоцтва про ресстрацiю



ll
найменування адмiнiстративноi послуги правовi пiдстави для надання адмiнiстративноi

послчги

Закони УкраiЪи ..Про 
автомобiльний

трмспорт", "Про дорожнiй р}х''

Закон Украihи "Про державну реестрачiю aKTiB
цивiльного стану"

Ъ-* У-r"'r'"" -рпослуги"
житлово-комчнальнi

Бюджетний кодекс Украiни

Сiмейний кодекс Украiни

Указ Президецта Украiни вiд 25 грулня

2007 р. Лb 1254 "Про одноразову винагороду
жrнкам. яким присвоено почесне звання
УкраiЬи "Мати-героiня"

Закон Украiни "Про державну соцiмьну
ДОПОмогу малозабезпеченим сiм'ям"
Закон Украiни "Про державну допомогу сiм'ям
з Дiтьми"

трilнспортного засобу (технiчного
паспорта)

Видача (обмiн) посвiдчень водiя
(тiльки видача посвiдчення водiязамiсть втраченого або
викраденого)

7.

8. !ерхавна ресстрацiя aKTiB
цивrльного стану:

державна реестрачiя народження
фiзичноi особи та iT походження;

9.

державна ре€страцiя cMepTi

надання субсидii для
вlдшкодування витрат на оплату
житлово-комунaшьЕих послуг,
придбання скрапленого гшу,
твердого та рiдкого пiчного
поб}тового палива

надання пiльги на придбання
твердого та рiдкого пiчного палива
l скрапленого газу

l0,

11 надання тимчасовоi лержавнот
допомоги дiтям, батьки яких
ухиJuIються вiд сплати алiментiв,
не м,lють можливостi утримувати
дитину або мiсце проживання i'x
невtдоме

I2. | Призначення одноразовоi
I

Jвинагороди жiнкам. яким
| присвосно почесне звання УкраТни
J"Мати-геооiЪя"

13. ] Налання державноi соцiмьноi
] лоломоги малозабезпеченим сiм'ям

|4. Надання державноi допомоги:

у зв'язку з валiтнiстю та пологами
особам- якi не зас,трахованi в
системl загальнообов'язкового
державного соцiального
стрмування;

при народженнi дитини:

при усиновленнi дитини:ъ
на дiтей, над якими встановлено
опiку чи пiклування:

на дiтей одиноким матерям

l
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Найменування адмiнiстративноi послуги Правовi пiдстави для надання адмiвiстративноi
послуги

15. Реестрацiя мiсця проживання Закон Украiни "Про своболу пересування та
вiльний вибiр мiсця проживання в Украiнi"

l6, Знятгя з реестрацii мlсця
проживання

17. Видача довiдки про ресстрачiю
мiсця проживання

l8. Видача дозволу на порушення
об'ектiв благоустрою

Закон Украiни "Про благоустрiй населених
пунктiв"

19. Надання комплексноi послуги
"еМалятко"

пост.lнова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l0
липня 2019 р. No 69l "Про реалiзачiю
експериNtентального проекту щодо створення
сприятливих умов для реалiзацii прав дитини"

Примiтка У разi коли oKpeMi адмiнiстративнi послуги, зазначенi в цьому перелiку! не надавzIлися
через центр надання адм iH iстративн их послуг на момент устаноsлення карантину, орган,
що )лворив такий центр, та вiдповiднrlй суб'ект надання адм iнiстративних послуг можуть
на ocHoBi узгодженого рiшення забезпечити ttадання цих послуг через зазначений центр,
якщо iнше не передбачено законодавством.".

В.о.керуючого справами виконавчого
KoMiTeTy Вiльногiрськоi мiськоi
ради ДнiпропетровськоТ областi Ю.М.Крутьм./


