
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

IV сесії міської ради VІІІ скликання 
 

24 грудня 2020 року № 20 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження  доповнень до 

рішення  XLVII сесії міської ради  

VI скликання  №7 від  03 лютого 2014 р.  

 

На виконання Закону України  «Про адміністративні послуги», Розпорядження 

Кабінету Міністрів України №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», рішення XII сесії 

міської ради VІI скликання від 04.08.2016 №15 «Про затвердження Положень про відділи 

апарату міської ради, виконавчого комітету, та виконавчих органів міської ради» та 

керуючись ст.25  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити  доповнення до переліку  адміністративних послуг, які надаються  через  

Центр  надання  адміністративних  послуг виконавчого комітету Шепетівської міської ради, 

затвердженого  рішенням  XLVII сесії міської ради VI скликання  №7  від  03 лютого 2014 

року (додається). 

2.  Визначити, що адміністративні послуги,  передбачені у додатку надаються через 

Центр надання адміністративних послуг після підписання Узгодженого рішення з 

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

щодо надання комплексної послуги «єМалятко». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради В.Янушевського та постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку (голова комісії  

В.Прохорчук) 

 

 

 

Міський голова                                                                          Віталій БУЗИЛЬ 

 

Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                                                                          Роман ВОЗНЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Додаток 1 

до рішення IV сесії міської  ради  

VIІI скликання   

від 24.12.2020 № 20 

 
Доповнення 

до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 
адміністративних послуг Шепетівської міської ради 

 
№ 

п/п 
Адміністративна послуга 

1.  Надання комплексної послуги «єМалятко»: 

 

1.1. державна реєстрація народження та визначення походження дитини; 

 

1.2. реєстрація місця проживання; 

 

1.3. призначення допомоги при народженні дитини; 

 

1.4. призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; 

 

1.5. внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі 

даних електронної системи охорони здоров’я; 

1.6. реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 

 

1.7. видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї; 

 

1.8. визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; 

 

1.9. внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного 

демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому; 

1.10. надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання 

або перебування її отримувача; 

1.11. надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка» 

      

    

 

Начальник Центру надання  

адміністративних послуг                                                   Ольга ХОРОЛЬСЬКА 

 

Секретар міської ради                                                      Роман ВОЗНЮК    

 


