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                                                                                 20.12.2019 № 2103-78/VII 

Перелік адміністративних послуг 

Центру надання адміністративних послуг 

виконкому Апостолівської міської ради 
 

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

1 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського 

формування) 

2 Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем 

3 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

4 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського 

формування) 

5 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

6 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі 

модельного статуту (крім громадського формування) 

7 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на 

діяльність на підставі власного установчого документа (крім 

громадського формування) 

8 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського формування) 

9 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського формування) 

10 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань (крім громадського формування) 

11 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім громадського формування) 

12 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім громадського формування) 

13 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 

особи (крім громадського формування) 

14 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу- підприємця, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань 

15 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу -

підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не 



містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –

підприємців та громадських формувань 

16 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця за її рішенням 

17 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 

особи 

18 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 

особи 

19 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

юридичної особи 

20 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців 

21 Державна реєстрація  включення профспілки 

22 Державна реєстрація створення профспілки 

23 Державна реєстрація зміни про профспілку 

24 Державна реєстрація рішення про припинення профспілки 

25 Державна реєстрація ліквідації профспілки 

26 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення профспілки 

27 Державна реєстрація реорганізації профспілки 

28 Державна реєстрація включення громадської організації 

29 Державна реєстрація створення громадської організації 

30 Державна реєстрація змін про громадської організації 

31 Державна реєстрація рішення про виділ громадської організації 

32 Державна реєстрація рішення про припинення громадської організації 

33 Державна реєстрація відміни рішення про припинення громадської 

організації 

34 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення громадської 

організації 

35 Державна реєстрація ліквідації громадської організації 

36 Державна реєстрація реорганізації громадської організації 

37 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадської 

організації 

38 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадської 

організації 

39 Включення структурних утворень політичних партій 

40 Створення структурних утворень політичних партій 

41 Зміни про структурні утворення політичних партій 

42 Рішення про припинення структурних утворень політичних партій 

43 Внесення змін складу комісії з припинення структурних утворень 

політичних партій 

44 Ліквідація структурних утворень політичної партії 

45 Реорганізація структурних утворень політичних партій 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 

46 Державна реєстрація  права власності на нерухоме майно 



47 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно 

48 Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно 

49 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

50 Внесення до державного реєстру  запису про скасування державної 

реєстрації прав    

51 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

52 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно у зв’язку зі зміною відомостей про нерухоме майно, право 

власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, 

обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав 

53 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного 

реєстратора прав на нерухоме майно 

54 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно у зв’язку з допущенням технічної помилки  з вини державного 

реєстратора прав на нерухоме майно 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 

55 Реєстрація місця проживання особи, яка досягла 14 років (громадянин 

України, іноземець чи особа без громадянства, які проживають на 

території України на законних підставах) 

56 Зняття з реєстрації місця проживання особи, яка досягла 14 років 

(громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, які 

проживають на території України на законних підставах)  

57 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років 

58 Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років 

59 Реєстрація місця проживання особи 

60 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

61 Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або 

місця перебування особи 

Для старост 

62 Посвідчення заповіту (крім секретного) 

63  Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування 

документа 

64 Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього 
65  Засвідчення справжності підпису на документі 

Земельні питання (міська рада) 

66 Видача довідки про наявність або відсутність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства 

67 Надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам із земель 

комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації( для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд( присадибна ділянка), для будівництва 



індивідуального гаражу, для ведення особистого селянського 

господарства, для садівництва) 

68 Надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування   із земель 

комунальної власності 

69 Надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду  із земель комунальної власності, 

право на яку не підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) 

70 Затвердження документації із  землеустрою  щодо відведення   

земельних ділянок у власність 

71 Затвердження документації із  землеустрою  щодо відведення   

земельних ділянок в постійне користування 

72 Затвердження документації із  землеустрою  щодо відведення   

земельних ділянок в оренду 

73 Дострокове розірвання договорів оренди землі 

74 Поновлення договорів оренди земельних ділянок 

75 Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності 
на поділ та об’єднання земельних ділянок 

76 Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної 

ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому 

числі , на умовах оренди) 

77 Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у 

власності або користуванні 

78 Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування 

чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

79 Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцію) 

80 Надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для встановлення обмеженого платного 

або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

81 Затвердження документації із  землеустрою  щодо відведення   

земельних ділянок для встановлення обмеженого платного або 

безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

82 Поновлення терміну дії рішень про надання земельної ділянки 

83 Взяття на квартирний облік 

84 Зняття з квартирного обліку 

85 Надання довідки про перебування на квартирному обліку при 

міськвиконкомі за місцем проживання 

86 Надання житлових приміщень громадянам, які перебувають на 

квартирному обліку за місцем проживання при міськвиконкомі 

87 Видача ордера на службове жиле приміщення 

 

 



Земельні питання (відомості з державного земельного кадастру) 

88 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної 

документації державного земельного кадастру 

89 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки 

90 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

державного фонду документації із землеустрою 

91 Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею 

витягу 

92 Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачею витягу 

93 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) 

94 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про земельну ділянку 

95 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць 

96 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

97 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, 

що містить узагальнену інформацію про землі (території) 

98 Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення, з 

видачею витягу 

99 Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження 

у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно 

до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу 

100 Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку 

101 Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з 

видачею витягу 

102 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного 

земельного кадастру 

103 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 

104 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель 

та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за 

даними форми 6-ЗЕМ) 



105 Видача висновку про погодження документації з землеустрою 
106 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення державного земельного 

кадастру  

Архітектура та будівництво 

107 Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність 

об`єкта до експлуатації (по будівельному паспорту) 

108 Погодження документації із землеустрою 

109 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

110 Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок 

виконання будівельних робіт 

111 Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

112 Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок 

виконання підготовчих робіт 

113 Видача дозволу на виконання будівельних робіт  

114 Видача сертифіката відповідності закінченого будівництвом об`єкта 

115 Оформлення/продовження паспорта прив'язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності 

116 Присвоєння (зміна) поштової адреси 

117 Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок 

виконання підготовчих робіт 

118 Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність 

об`єкта до експлуатації, збудованого без дозволу на виконання 

будівельних робіт 

119 Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність 

об'єкта до експлуатації І-ІІІ категорії 

120 Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок 

виконання будівельних робіт І-ІІІ категорії 

121 Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок 

виконання підготовчих робіт за рішенням суду 

122 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

123 Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

124 Надання висновку про наявні обмеження використання земельної 

ділянки 

125 Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованого 

об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду 

126 Видача дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єктів, які за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середнім 

(СС2) 

127 Видача сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта, які 

за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середнім 

(СС2) 

Соціальні питання 

128 Видача довідки про склад  сім’ї або зареєстрованих у житловому 



приміщенні 

129 Надання разової матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані та 

проживають на території Апостолівської міської ради 

Послуги управління соціального захисту населення 

130 Призначення субсидії,  фінансування якої здійснюється за рахунок 

місцевого бюджету,  для відшкодування витрат на оплату за житлово-

комунальні послуги та придбання твердого палива і скрапленого газу 

131 Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого  та рідкого  

пічного побутового палива  

132 Призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги 

Юридичний відділ 

133 Погодження проведення ярмарок, салютів та атракціонів 

Видача копій 

134 Видача копій розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих міською 

радою та виконавчим комітетом  

135 Видача витягів з рішень міської ради 

Благоустрій 

136 Надання дозволу на видалення дерев, кущів, чагарників відповідно п.2 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах 

137 Погодження робіт та послуг пов’язаних з благоустроєм міста 

138 Надання погодження маршрутів руху транспортного засобу під час 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів 

139 Надання дозволу на рух великогабаритних та великовагових 

транспортних засобів 

Відділ соціальної політики виконавчого комітету міської ради 

140 Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу  

141 Призначення державної допомоги  при народженні дитини 

142 Призначення допомоги  при усиновленні дитини 

143 Влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і 

праці  

144 Влаштування до психоневрологічного інтернату  

145 Влаштування до дитячого будинку-інтернату або молодіжного 

відділення дитячого будинку-інтернату 

146 Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни  

147 Встановлення статусу учасника війни 

148 Встановлення статусу інвалідів війни 

149 Надання одноразової матеріальної допомоги 
 

Опікунська рада 

150 Надання висновку про доцільність призначення опікуна недієздатної 

особи та піклувальника обмежено дієздатної особи 



151 Надання дозволу на вчинення правочинів з майном, у якому право 

власності або користування мають недієздатні або обмежено дієздатні 

особи 

152 Висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

153 Визначення опікунською радою виконавчого комітету Апостолівської 

міської ради способів участі у вихованні та   спілкуванні з дитиною 

батьків, які проживають окремо 

154 Про надання висновку опікунської ради про доцільність визнання 

громадянина недієздатним (обмежено дієздатним) та можливість 

встановлення над ним опіки (піклування) 

155 Про надання висновку опікунської ради про влаштування до 

інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів) 

156 Надання рекомендацій щодо представлення та відзначення 

державною нагородою України та присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня»  

КП «Апостоловеводоканал» 

157 Приватизація житлового фонду 

158 Видача копії свідоцтва про право власності на приватизоване житло 

159 Внесення змін до свідоцтва про право власності на приватизоване 

житло 

160 Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла 

161 Прийом заяв на видачу та видача технічних умов на встановлення 

лічильника 

162 Прийом заяв на встановлення лічильника 

163 Прийом заяв на пломбування лічильника 

164 Укладення  договорів на вивезення твердих побутових відходів, 

водопостачання та водовідведення 

165 Прийом заяв на встановлення та заміну лічильника 

Транспорт МРЕО 

166 Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів 

167 Заміна посвідчення водія 

168 Видача міжнародного посвідчення водія 

169 Прийом запитів та отримання довідок про відсутність судимостей 

170   Надання в оренду комунального майна 

171 Надання довідки з погосподарської книги 

Видача паспорта громадянина України 

172 Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон з безконтактним  електронним носієм 

173 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним  

електронним носієм 

Послуги національної поліції 

174 Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, 

вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 

175 Погодження маршруту руху транспортних засобів під час перевезення 



небезпечних вантажів 

Зберігання інвентаризаційних справ 

176 Передача матеріалів технічної інвентаризації нерухомого майна до 

зберігача. У разі ліквідації, реорганізації, зміни виду діяльності, 

припинення дії кваліфікаційного сертифіката суб'єкт господарювання 

технічної інвентаризації нерухомого майна 

177 Надання копій матеріалів технічної інвентаризації перед виконанням 

робіт з технічної інвентаризації суб’єкту господарювання  за 

зверненням  до зберігача із запитом (додаток 16) про надання копій 

матеріалів технічної інвентаризації, крім випадку наявності 

відомостей про об'єкт нерухомого майна у Реєстрі об'єктів нерухомого 

майна 

178 Надання  обґрунтованої  відповіді із посиланням на причини або 

надання  повідомлення про відсутність матеріалів технічної 

інвентаризації на об'єкт нерухомості у разі неможливості надати 

матеріали попередньої технічної інвентаризації  за формою, 

наведеною у додатку 17 до  Інструкції 

179 Передача матеріалів технічної інвентаризації до зберігача після 

проведення технічної інвентаризації суб'єктом господарювання, що її 

проводив, протягом тридцяти календарних днів ,про що на другому 

екземплярі матеріалів технічної інвентаризації, які зберігаються у 

суб'єкта господарювання, проставляються відповідна відмітка та 

підпис уповноваженої особи зберігача 

180 Повідомлення  до зберігача про результати огляду об'єкта нерухомого 

майна (додаток 18) з інформацією про відсутність змін та дату 

проведення технічної інвентаризації з підписом керівника суб'єкта 

господарювання, який проводив технічну інвентаризацію (для 

юридичних осіб), а також підписом виконавця робіт із зазначенням 

серії та номера кваліфікаційного сертифіката 

Інше 

181 Дотація за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в 

установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до 

тринадцяти місячного віку 

Адміністративні послуги Апостолівської районної державної адміністрації 

відповідно до договору про співпрацю 

Адміністративні послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців  

182 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського 

формування) 

183 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань (крім громадського 

формування) 



184 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної особи (крім громадського 

формування) 

185 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту 

на діяльність на підставі власного установчого документа (крім 

громадського формування) 

186 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім громадського формування) 

187 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

188 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

189 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського формування) 

190 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім 

громадського формування) 

191 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського формування) 

192 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 

особи (крім громадського формування) 

193 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім громадського формування) 

194 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування) 

195 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем 

196 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – 

підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку 

не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

197 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

198 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її рішенням 

199 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

200 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної 

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, фізичної особи – підприємця 

 

201 Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 



фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій 

формі для проставлення апостиля 

202 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної 

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, фізичної особи – підприємця 

203 Державна реєстрація видачі дублікату свідоцтва про реєстрацію 

статуту територіальної громади 

204 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу 

громадського об’єднання 

205 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 

206 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 осіб – підприємців та 

громадських формувань 

207 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 

208 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення 

політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про 

яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

209 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 

2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

210 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об’єднання 

211 Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу 

юридичної особи 

212 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 

змін до установчих документів 

213 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, 

що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 



214 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів 

215 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий 

третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 

216 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 змін до 

установчих документів 

217 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

218 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

219 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів 

220 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади 

221 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання 

222 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців 

223 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

224 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення 

політичної партії 

225 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

226 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу 

громадського об’єднання 

227 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду 



228 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання 

229 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його ліквідації 

230 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його реорганізації 

231 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи 

232 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців у результаті ліквідації 

233 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців у результаті реорганізації 

234 Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду 

235 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

236 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок у результаті 

реорганізації 

237 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його ліквідації 

238 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його реорганізації 

239 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії, що не має статусу юридичної особи 

240 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті ліквідації 

241 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті реорганізації 

242 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання 

243 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об’єднання 

244 Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об’єднання 

245 Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії 

246 Державна реєстрація скасування статуту територіальної громади 

247 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання 

248 Державна реєстрація створення громадського об’єднання 

249 Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців 

250 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

251 Державна реєстрація статуту територіальної громади 



252 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної 

партії 

253 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

254 Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не 

має статусу юридичної особи 

255  Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

256  Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

257  Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

 

Адміністративні послуги у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно 

258 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

259 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно  

260 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

261 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна  

262 Внесення змін до записів  

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

263 Заборона вчинення реєстраційних дій  

264 Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового 

права на нерухоме майно 

265 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора  

 

Адміністративні послуги у земельній сфері 

266 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

267 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до 

них) про земельну ділянку 

268 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачею витягу 

269 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до 

них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних 

одиниць, з видачею витягу 

270 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу 

271 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та 



прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з 

видачею витягу 

272 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з 

видачею витягу 

273 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць 

274 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель 

275 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

276 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) 

277 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної основи Державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану) 

278 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення Державного земельного 

кадастру 

279 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)  

280 Видача 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) 

281 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою 

282 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність 

земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, 

угіддями 

283 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки 

284 Видача висновку про погодження документації із землеустрою 

 

Адміністративні послуги на виконання вимог Положення про паспорт 

громадянина України 

285 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- ти та  45-річного віку 

 

Адміністративні послуги у сфері містобудування та архітектури 

286 Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

287 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки  



288 Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності  

289 Видача містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 

 

290 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки 

 

 

Секретар міської ради                                                                               Л.І.СУВИД 


