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                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                  

                  Розпорядження районної 

                  державної  адміністрації 
  

 

 

ПЕРЕЛІК  

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних 

послуг при  районній державній адміністрації 

 

1.Державна реєстрація створення юридичної особи 

2.Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року 

3. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року 

4.Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

юридичної особи 

5.Державна реєстрація фізичної особи-підприємця 

6.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи 

7.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 

особи 

8.Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців 

9.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів 

юридичної особи 

10.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців 

11.Державна реєстрація припинення юридичної особи : 

1)державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи, прийнятого 

її учасниками або відповідальним органом юридичної особи 

2)державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на 

підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками 

юридичної особи або відповідального органу юридичної особи 

3)державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації після закінчення процедури припинення 



2 

 

12.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи 

- підприємця 

13.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

14.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, 

що їм належить, та обтяження таких прав 

15.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

16.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

17.Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно 

18.Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно 

19.Внесення запису про скасування державної реєстрації прав 

20.Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

21.Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно у зв’язку із 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, що містяться у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно, які не пов'язані з проведенням державної 

реєстрації прав 

22.Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

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

реєстратора 

23.Реєстрація громадського формування: 

1)державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки 

2)державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок 

3)державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців 

4)державна реєстрація створення громадського об’єднання   

5)державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського 

об'єднання 

6) державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії 

7) державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної 

особи 

8)державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має 

статусу юридичної особи 
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9) державна реєстрація постійно діючого третейського суду 

24.Включення відомостей про громадське формування: 

1)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 

2)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 

3)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  

4)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 

5)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 

25. Реєстрація змін до відомостей про громадське формування: 

1)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 

2)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 

3)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 

4)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 
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документів 

5)державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об'єднання 

6)державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної 

партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань 

7)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 

8)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 

9)державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський 

суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань 

26.Реєстрація припинення громадського формування: 

1)державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

2)державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців   

3)державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання 

4)державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського 

об'єднання  

5)державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу 

юридичної особи 

6)державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, 

що не має статусу юридичної особи 

7) державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду 

8)державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

9)державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення 

політичної партії 

27.Реєстрація зміни складу комісії з припинення громадського формування: 

1)державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки 
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2)державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок 

3)державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців 

4)державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання  

5)державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії  

28.Реєстрація припинення громадського формування в результаті ліквідації: 

1)державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки в результаті ліквідації 

2)державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок 

3)державної реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті ліквідації 

4)державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його 

ліквідації 

5)державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в 

результаті його ліквідації  

29. Реєстрація припинення громадського формування в результаті реорганізації: 

1) державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки в результаті реорганізації  

2)державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації  

3)державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті реорганізації 

4)державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його 

реорганізації  

5)державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в 

результаті його реорганізації 

30.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання  

31.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об'єднання  

32.Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського 



6 

 

об'єднання 

33.Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського 

об'єднання 

34.Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для 

проставлення апостиля 

35.Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань 

36.Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної 

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної 

особи, фізичної особи – підприємця 

37.Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 

громадянином 25- і 45-річного віку 

38.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру 

39.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку 

40.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 

витягу 

41.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею 

витягу 

42.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 

43.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, з видачею витягу 

44.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

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

45.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: 

1)витягу з Державного земельного кадастру про: 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць 

обмеження у використанні земель 

земельну ділянку 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) 

3)викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної 
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документації 

46.Видача довідки про: 

1) наявність та розмір земельної частки (паю) 

2)наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним 

видом її цільового призначення (використання) 

47.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою 

48.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та 

розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями 

49.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки 

50.Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

51.Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

52.Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки та внесення змін 

до будівельного паспорта 

53.Надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

54.Дозвіл на відчуження майна, право власності на яке або право користування 

яким має дитина 

55.Дозвіл на прийняття у власність малолітньої (неповнолітньої) особи житла, 

майна 

56.Дозвіл на заставу майна, право власності на яке або право користування 

яким має дитина 

57.Дозвіл на укладання договору дарування житла (майна), право власності 

(користування) на яке належить малолітній (неповнолітній) дитині 

58.Дозвіл на дарування житла (майна) на ім’я малолітньої (неповнолітньої) 

дитини 

59.Дозвіл на придбання житла   на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини 

60.Дозвіл на  укладання договору купівлі-продажу житла (майна)  від імені 

малолітньої дитини 

61.Дозвіл на  укладання договору купівлі-продажу житла (майна), яке належить 

на праві приватної власності (користування) малолітній (неповнолітній) дитині 
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62.Визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає 

окремо від неї 

63. Визначення місця проживання малолітньої дитини     

64.Зміна прізвища, імені, по батькові дитини 

65.Дозвіл на  укладання договору іпотеки землі, нерухомого майна, право 

власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) особа 

66.Дозвіл на  продаж акцій, які належать малолітній (неповнолітній) дитині   

67.Дозвіл на  перереєстрацію автомобіля, який належить малолітній 

(неповнолітній) дитині 

68.Дозвіл на  укладання договору про припинення права на аліменти на дитину, 

в зв’язку з набуттям ним права власності на житло 

69.Дозвіл на  виділення частки майна у  спільній сумісній власності малолітньої 

(неповнолітньої) дитини 

70.Дозвіл на  зняття грошових заощаджень від імені малолітньої 

(неповнолітньої) дитини 

71.Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 

72. Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними 

речовинами  та іншими джерелами іонізуючого випромінювання 

73.Видача експлуатаційних дозволів для провадження діяльності: на 

потужностях (об”єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного 

походження; на потужностях (об”єктах) з виробництва, змішування та 

приготування кормових добавок, преміксів і кормів 

74.Отримання експлуатаційного дозволу операторами ринку, що провадять 

діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів 

тваринного походження 

75.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 

76.Видача інвалідам направлення до лікувально-профілактичного закладу для 

проходження медичного огляду та направлення на МСЕК 

77.Встановлення статусу «Дитина війни» та видача довідки 

 

Керівник апарату  

державної аміністрації                                                        Т.Ф.Мельник  


