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Перелік адміністративних послуг, 

що надаються Баштанською міською радою Баштанського району Миколаївської області 
Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Назва адміністративної послуги Розмір плати (адміністративний збір) за 

надання адміністративної послуги (у разі 

її надання на платній основі) 

Результат надання адміністративної 

послуги 

Правові підстави для надання адміністративна послуги та встановлення розміру плати 

за її надання 

Відділ з питань житлово- 

комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

Взяття на облік осіб,що потребують 

поліпшення житлових умов 

Безкоштовний Рішення виконавчого комітету Житловий кодекс УРСР, закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанова Ради Міністрів Української 

РСР і Української республіканської Ради професійних спілок від 
11.12.1984 №470 «Про затвердження правил обліку громадян які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР»  

Відділ з питань житлово- 

комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

Видача довідки про перебування на 

квартирному обліку 

Безкоштовно Довідка  Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української 

республіканської Ради професійних спілок від 11.12.1984 №470 «Про 

затвердження правил обліку громадян які потребують поліпшення 
житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» 

Відділ з питань житлово- 
комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та 
комунальної власності 

Видача довідки з місця проживання про склад 
сім”ї та реєстрацію 

Безкоштовно Довідка Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Відділ з питань житлово- 

комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

Видача довідки про склад сім”їабо 

зареєстрованих у житловому приміщенні/ 

будинку осіб 

Безкоштовно Довідка Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Відділ з питань житлово- 
комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та 
комунальної власності 

Надання дозволу на видалення та санітарну 
обрізку дерев 

Безкоштовно Рішення виконавчого комітету 
Баштанської міської ради 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова кабінету 

міністрів від 01.08.2006 №1045  Закон України «Про затвердження 

порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників в населених 
пунктах». 

Постанова кабінету міністрів від 04.03.1997 року №209 «Про 

затвердження правил охорони електромереж». Наказ Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 

№127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості 

зелених насаджень» 

Відділ з питань житлово- 

комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

Переведення жилих приміщень в нежилі Безкоштовно Рішення виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Житловий 

кодекс УРСР. 

Відділ з питань житлово- 

комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

Присвоєння та  зміна поштової адреси Безкоштовно Рішення виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

Відділ з питань житлово- 

комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

Приватизація житла Безкоштовно Свідоцтво на право власності 

на житло 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон 

України «Про приватизацію державного житлового фонду», Наказ 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
від 16.12.2009 №396 «Про затвердження Положення про порядок 

передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 

власність громадян» 



Відділ земельних відносин 

та охорони навколишнього 

середовища 

Довідка про користування земельною 

ділянкою 

Безоплатно Отримання певних пільг, 

поставлення на відповідний 

облік заявника, тощо.  

Рішення Баштанської міської ради від 30.05.2013 року № 5 «Про 

Положення про порядок видачі довідок виконавчим комітетом 

Баштанської міської ради» 

Відділ земельних відносин 

та охорони навколишнього 

середовища 

Довідка про те, чи являється заявник членом 

особистого селянського господарства чи не 

являється 

Безоплатно Отримання певних пільг, 

поставлення на відповідний 

облік заявника, тощо.  

Рішення Баштанської міської ради від 30.05.2013 року № 5 «Про 

Положення про порядок видачі довідок виконавчим комітетом 

Баштанської міської ради» 

Спеціаліст з юридичних 
питань Баштанської міської 

ради 

Надання первинної юридичної допомоги безоплатно Державна цільова програма 
передбачає формування 

інституціональної системи, 

використання якої дає 
можливість забезпечити якісне, 

своєчасне надання у повному 

обсязі безоплатної правової 
допомоги на основі ефективної 

взаємодії між суб’єктами права 

на неї та суб’єктами надання 
такої допомоги. 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив Державну 
цільову програму формування системи безоплатної правової 

допомоги на 2013-2017 роки (далі – Державна цільова програма). 

Державна цільова програма була розроблена на виконання статті 28 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та п. 3.2 Указу 

Президента України «Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких указів Президента України» від 01.06.2012 
№ 374/2012. 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив Державну 

цільову програму формування системи безоплатної правової 
допомоги на 2013-2017 роки (далі – Державна цільова програма). 

Державна цільова програма була розроблена на виконання статті 28 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та п. 3.2 Указу 
Президента України «Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких указів Президента України» від 01.06.2012 

№ 374/2012. 

юридичний відділ Надання в оренду нежитлових приміщень За 1грн. У разі  надходження  заяви про 

оренду майна на короткий 

строк  
(не більше п'яти днів та без 

права продовження строку дії 

договору  
оренди) або заяви від 

бюджетної установи,  музею,  

підприємства чи  
громадської організації у сфері 

культури і мистецтв (у тому  

числі  
національної  творчої  спілки  

або її члена під творчі 

майстерні),  
релігійної  організації  для  

забезпечення  проведення  

релігійних  
обрядів   та  церемоній,  

громадської  організації  

ветеранів  або  
інвалідів,    реабілітаційних    

установ    для    інвалідів    та  

дітей-інвалідів,    державних   

та   комунальних   

спеціалізованих  

підприємств,  установ та 
закладів соціального  

обслуговування,  що  

надають  соціальні  послуги  
відповідно  до  Закону  України  

"Про  

соціальні послуги" ( 966-15 ),  
Пенсійного фонду України  та  

його  

органів,  державних  

п4 ч.4 ст.9 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»  



видавництв і підприємств 

книгорозповсюдження,  

вітчизняних  видавництв  та  
підприємств  

книгорозповсюдження,  що  

забезпечують підготовку,  
випуск та (чи) розповсюдження 

не менш як  

50 відсотків книжкової  
продукції  державною  мовою  

(за  винятком  

видань  рекламного та 
еротичного характеру),  

оголошення про намір  

передати  майно  в  оренду  не  
розміщується  і   договір   

оренди  

укладається з таким заявником 

без проведення конкурсу 

юридичний відділ Довідка стосовно отримання дозволу на 

експлуатацію об’єктів поводження з 
небезпечними відходами ра території 

Баштанської міської ради 

безкоштовно Порядок надання дозволу 

чинним законодавством не 
визначений 

ЗУ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності» 
 

Відділ державної реєстрації 
виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Державна реєстрація права власності на 

нерухоме майно      

За державну реєстрацію права 

власності на нерухоме майно  у 

строк 5 робочих днів - 0,1 
розміру прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб; 

1 прожитковий мінімум для 
працездатних осіб - у строк два 

робочі дні; 

2 прожиткових мінімума для 
працездатних осіб - у строк один 

робочий день; 

5 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб - у строк 2 

години. 

Полрядок звільнення від сплати 
адміністративного збору під час 

проведення державної реєстрації 

речових прав визначений 
Законом. 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 

майно. 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», зі змінами. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами. 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 

року № 1127, зі змінами. 
               

Відділ державної реєстрації 
виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Державна реєстрація іншого речового права 
на нерухоме майно, обтяження права на 

нерухоме майно 

За державну реєстрацію інших 
речових прав, відмінних від 

права власності (крім іпотеки), 

справляється адміністративний 
збір у розмірі 0,05 прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. 

За державну реєстрацію інших 
речових прав, відмінних від 

права власності (крім іпотеки), 

проведену у строки менші, ніж 
передбачені статтею 19 цього 

Закону, справляється 

адміністративний збір у такому 
розмірі: 

1 прожитковий мінімум для 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 

майно. 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», зі змінами. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 

року № 1127, зі змінами.                       



працездатних осіб - у строк два 

робочі дні; 

2 прожиткових мінімума для 
працездатних осіб - у строк один 

робочий день; 

5 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб - у строк 2 

години. 

За державну реєстрацію 
обтяжень речових прав, іпотеки 

справляється адміністративний 

збір у розмірі 0,05 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. 

Полрядок звільнення від сплати 
адміністративного збору під час 

проведення державної реєстрації 

речових прав визначений 
Законом. 

Відділ державної реєстрації 
виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна 
Безоплатно                                                                  

Інформація з Державного 
реєстру речових прав на 

нерухоме майно, витяг.                          

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», зі змінами. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 

року № 1127, зі змінами. 

Відділ державної реєстрації 

виконавчого комітету 
Баштанської міської ради 

Внесення запису про скасування державної 

реєстрації прав 
Безоплатно                                                                                                                 

Інформація з Державного 

реєстру речових прав на 
нерухоме майно, витяг. 

 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», зі змінами. 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 
року № 1127, зі змінами. 

Відділ державної реєстрації 
виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно                                     

Розмір плати за надання 

інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно: 

за надання інформації у 

паперовій формі - 0,025 розміру 
прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб; 

за надання інформації в 
електронній формі - 0,0125 

прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. 

Інформація з Державного 
реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», зі змінами. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 

року № 1127, зі змінами. 



Відділ державної реєстрації 

виконавчого комітету 
Баштанської міської ради 

Надання виписки з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 

Безоплатно                                                                                                                 

Виписка з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 
майно. 

 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», зі змінами. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами. 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 

року № 1127, зі змінами. 

Відділ державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Внесення змін до записів Державного реєстру 

прав, у тому числі виправлення технічної 

помилки, допущеної з вини заявника 

За внесення змін до записів 
Державного реєстру прав, у тому 

числі виправлення технічної 

помилки, допущеної з вини 
заявника,справляється 

адміністративний збір у розмірі 

0,04 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб. 

Інформація з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно, витяг.                          

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», зі змінами. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами. 
Постанова Кабінету міністрів України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 

року № 1127, зі змінами. 

Відділ державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Реєстрація місця проживання фізичних осіб 

За реєстрацію місця проживання 

встановлюється 

адміністративний збір у розмірі 

0,0085 розміру мінімальної 

заробітної плати та 0,0255 

розміру мінімальної заробітної 
плати (у разі звернення особи з 

порушенням встановленого цим 

Законом строку). 

Проставлення штампу до 
паспортного документу 

громадянина України з 

відміткою про реєстрацію місця 
проживання та/або видача 

відповідної довідки про 

реєстрацію місця проживання 
особи. 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Постанова КМУ №207 від 02.03.2016р. "Про  

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру" 

Відділ державної реєстрації 
виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Зняття з реєстрація місця проживання 

фізичних осіб 

За зняття з реєстрації місця 

проживання встановлюється 

адміністративний збір у розмірі 

0,0085 розміру мінімальної 
заробітної плати та 0,0255 

розміру мінімальної заробітної 

плати (у разі звернення особи з 
порушенням встановленого цим 

Законом строку). 

Проставлення штампу до 

паспортного документу 
громадянина України з 

відміткою про зняття з 

реєстрації місця проживання 
та/або видача відповідної 

довідки про зняття з реєстрації 

місця проживання особи. 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», Постанова КМУ №207 від 02.03.2016р. "Про  

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку 
передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру" 



Відділ державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Реєстрація/ зняття з реєстрації місця 
перебування фізичних осіб 

За реєстрацію/зняття з реєстрації 

місця перебування 
встановлюється 

адміністративний збір у розмірі 

0,0085 розміру мінімальної 
заробітної плати та 0,0255 

розміру мінімальної заробітної 

плати (у разі звернення особи з 
порушенням встановленого цим 

Законом строку). 

Проставлення штампу до 
паспортного документу 

фізичної особи з відміткою про 

реєстрацію/зняття з реєстрації 
місця перебування та/або 

видача відповідної довідки про 

реєстрацію/ зняття з реєстрації 
місця перебування особи. 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», Постанова КМУ №207 від 02.03.2016р. "Про  

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру" 

Відділ з питань 

містобудування, архітектури 

та містобудівного кадастру 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Надання паспорту прив’язки тимчасової 

споруди торгівельного , побутового , 

соціально-культурного призначення для 

здійснення підприємницької діяльності 

Безкоштовно Паспорт прив’язки тимчасової 

споруди 

Стаття 28  Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 № 3038, наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства 

України від 21.10.2011 № 244 

Відділ з питань 

містобудування, архітектури 

та містобудівного кадастру 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Надання висновку на погодження 

землевпорядної документації 

Безкоштовно Висновок погодження 

землевпорядної документації 

Стаття  186 Земельного кодексу України . Розгляд і затвердження 

землевпорядної документації, земельний Кодекс України 

Відділ з питань 

містобудування, архітектури 

та містобудівного кадастру 

виконавчого комітету 

міської ради 

Надання вихідних даних на проектування  

об’єкта будівництва 

 

Безкоштовно Містобудівні  умови і 

обмеження забудови земельної 

ділянки 

Стаття 29 Закону України «Про  регулювання містобудівної 

діяльності», закон України «Про  регулювання містобудівної 

діяльності» 

Відділ з питань 

містобудування, архітектури 

та містобудівного кадастру 

виконавчого комітету 

міської ради 

Надання  будівельного паспорту  забудови 

земельної ділянки 

Безкоштовно Будівельний паспорт Стаття 27 Закону України «Про  регулювання містобудівної 

діяльності», закон України «Про  регулювання містобудівної 

діяльності» 



Відділ з питань 

містобудування, архітектури 

та містобудівного кадастру 

виконавчого комітету міської 

ради 

Надання  будівельного паспорту  забудови 

земельної ділянки 

Безкоштовно Будівельний паспорт 

 

 

Стаття 27 Закону України «Про  регулювання містобудівної 

діяльності», закон України «Про  регулювання містобудівної 

діяльності» 

територіальні органи 

виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Реєстрація місця проживання фізичних осіб 

За реєстрацію місця проживання 
встановлюється 

адміністративний збір у розмірі 

0,0085 розміру мінімальної 
заробітної плати та 0,0255 

розміру мінімальної заробітної 

плати (у разі звернення особи з 
порушенням встановленого цим 

Законом строку). 

Проставлення штампу до 

паспортного документу 
громадянина України з 

відміткою про реєстрацію місця 

проживання та/або видача 

відповідної довідки про 

реєстрацію місця проживання 

особи. 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Постанова КМУ №207 від 02.03.2016р. "Про  
затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру" 

 

територіальні органи 

виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

Зняття  з  реєстрації  місця проживання 
фізичних осіб 

За зняття  з  реєстрації місця 

проживання встановлюється 

адміністративний збір у розмірі 
0,0085 розміру мінімальної 

заробітної плати та 0,0255 

розміру мінімальної заробітної 
плати (у разі звернення особи з 

порушенням встановленого цим 

Законом строку). 

Проставлення штампу до 
паспортного документу 

громадянина України з 

відміткою про реєстрацію місця 
проживання та/або видача 

відповідної довідки про 

реєстрацію місця проживання 

особи. 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», Постанова КМУ №207 від 02.03.2016р. "Про  

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру" 

 

територіальні органи 

виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 
Видача довідок Безоплатно Отримання необхідної довідки 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова 

КМУ №207 від 02.03.2016р. "Про  затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" 

відділом освіти,молоді та 

спорту виконавчого комітету  

Баштанської міської ради 
 

Атестація педагогічних працівників 

безкоштовно 
Атестація педагогічних 

працівників 

Типове Положення про атестацію педагогічних працівників (із 

змінами), затверджене наказом МОНУ від 06.10.2010 №930, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.10 за № 
1255/18550 

Постанова кабінету міністрів України від 14.06.2000 № 963 «Про 

затвердження переліку посад педагогічних та науково – 
педагогічних працівників» 

відділом освіти,молоді та 

спорту виконавчого комітету  
Баштанської міської ради 

 

Організація регулярного 

безоплатного перевезення учнів до місця 

навчання і додому, забезпечення реалізації 
прав громадян на здобуття загальної 

середньої освіти 

кошти міського бюджету 

Організація регулярного 

безоплатного перевезення учнів 
до місця навчання і додому, 

забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття загальної 
середньої освіти 

ст. 13 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про 

загальну середню освіту», Постанова Кабінету Міністрів України 
від 16.01.2003 № 31 «Про затвердження програми «Шкільний 

автобус» 

відділом освіти,молоді та 

спорту виконавчого комітету  
Баштанської міської ради 

 

Організація безоплатного харчування учнів 
(Послуга надається за кошти міського 

бюджету згідно Порядку харчування) 

кошти міського бюджету 

Організація безоплатного 

харчування учнів (Послуга 
надається за кошти міського 

бюджету згідно Порядку 

харчування) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1891 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 
закладах». 



відділом освіти,молоді та 

спорту виконавчого комітету  

Баштанської міської ради 
 

Організація навчання дітей із вадами 

психофізичного розвитку 

кошти міського бюджету 

Організація навчання дітей із 

вадами психофізичного 

розвитку 

Закон України «Про загальну середню освіту» стаття 13, наказ МОН 

України від  від 12 січня 2016 року № 8 «Про затвердження 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 

797, від 19.05.2008 №432) 

відділом освіти,молоді та 

спорту виконавчого комітету  
Баштанської міської ради 

 

Надання дозволу на отримання освіти 

екстерном 
кошти міського бюджету 

Надання дозволу на отримання 

освіти екстерном 

Закон України «Про освіту» ,Закон України «Про загальну середню 

освіту»  

відділом освіти,молоді та 

спорту виконавчого комітету  
Баштанської міської ради 

 

Виготовлення дублікатів документів про 

освіту 

кошти міського бюджету 

Виготовлення дублікатів 

документів про освіту 
Закон України «Про загальну середню освіту» та Закон України 

«Про освіту» 

 

відділом освіти,молоді та 

спорту виконавчого комітету  
Баштанської міської ради 

 

Видача направлень в ДНЗ 

безкоштовно 

Видача направлень в ДНЗ «Положення про дошкільний навчальний заклад» затверджений 

постановою КМУ від 12 березня 2003 року №305 

 

відділом освіти,молоді та 

спорту виконавчого комітету  

Баштанської міської ради 
 

Здійснення державної атестації 

ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ 
кошти міського бюджету 

Здійснення державної атестації 

ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ 
наказ МОНУ 30.01.2015  № 67 «Про затвердження Порядку 

державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів» 

 


