
            

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Тридцята сесія сьомого  скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради у новій редакції 
 

                 Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись  

статтею 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.06.2017 № 409 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів», Розпорядженням Кабінету Міністрів України №523-р від 16.05.2014 

зі змінами у зв’язку з ухваленням рішенням Обухівської міської ради від 30.03.2017 №466-

21-VІІ « Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах 

Обухівської міської ради» та змін до чинного законодавства щодо здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління 

комунальною власністю громади, - 

 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни та викласти у новій редакції   перелік адміністративних послуг, які 

надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської 

міської ради, згідно з додатком . 

2.  Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікації з громадськістю 

забезпечити розміщення, затвердженого у новій редакції переліку, адміністративних послуг 

на офіційному сайті Обухівської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, 

керуючого справами виконавчого комітету Рогозу В.І. 

                     

Міський голова                                                       О.М. Левченко 

 

 

 

 

 

 

місто Обухів  № 680 -30 -VІІ     

від  21.12 .2017 року 
вик. Царенко Л.Г.                                                                                                               
 

 

 

 



Додаток до рішення Обухівської міської ради  

від    21     грудня  2017 року №  680 - 30 -VІІ 

 

Перелік  

адміністративних послуг у новій редакції, які надаються через центр надання адміністративних послуг  

виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 

№ 

з/п 
Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги 

1  

Видача  довідки або  копії рішення по  обліку громадян,які 

потребують  поліпшення житлових  умов взяття  на  

квартирний  облік 

 

 

 

 

 

 

статті 36-41 Житлового кодексу УРСР «Правила обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових 

приміщень в Українській РСР» затверджені постановою Ради Міністрів 

УРСР і Української республіканської ради профспілок від 11.12.84 № 

470, Постанова №112 виконавчого комітету обласної ради народних 

депутатів і президії обласної ради професійних  спілок  від 

08.08.1991року «Про  внесення  змін  та  доповнень до  постанови 

виконкому обласної  ради професійних  спілок  від 07.01.1985 року №4 

«Про  запровадження в  області  Правил обліку  громадян,які 

потребують  поліпшення житлових умов і  надання їм жилих приміщень 

в Українській РСР»  

2 Видача  копії рішень  або  витягу  з  рішень  про  включення 

виключення  до/із складу  службових житлових  приміщень 

статті 36-41 Житлового кодексу УРСР «Правила обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових 

приміщень в Українській РСР» затверджені постановою Ради Міністрів 

УРСР і Української республіканської ради профспілок від 11.12.84 № 

470, Постанова №112 виконавчого комітету обласної ради народних 

депутатів і президії обласної ради професійних  спілок  від 

08.08.1991року «Про  внесення  змін  та  доповнень до  постанови 

виконкому обласної  ради професійних  спілок  від 07.01.1985 року №4 

«Про  запровадження в  області  Правил обліку  громадян,які 

потребують  поліпшення житлових умов і  надання їм жилих приміщень 

в Українській РСР» 

3 Видача довідки про надання житла по програмах „Доступне 

Житло”, 50х50,  60х40, 70х30 та зняття з кварт обліку в разі 

отримання такого житла 

Порядок  забезпечення  громадян доступним  житлом, затвердженого  

постановою Кабінету  Міністрів України  від 11 лютого 2009 року №140 



4 Витяг   із  рішення  виконкому  про  приватизацію житла, 

видача  свідоцтва  про  приватизацію  житла 

Пункт 8  статті 8  Закону  України «Про  приватизацію  державного  

житлового  фонду». Положення  про  порядок  передачі  квартир 

(будинків), жилих  приміщень  у  гуртожитках  у  власність  громадян, 

затвердженого    наказом  Міністерства  з  питань житло-комунального  

господарства  України  від 16.12.2009 року №396,зареєстрованого  в  

Міністерстві  юстиції  України  29.01.2010  за  № 109/17404 

5 Видача  дубліката  свідоцтва  про право  власності  на  житло Пункт 8  статті 8  Закону  України «Про  приватизацію  державного  

житлового  фонду». Положення  про  порядок  передачі  квартир 

(будинків), жилих  приміщень  у  гуртожитках  у  власність  громадян, 

затвердженого    наказом  Міністерства  з  питань житло-комунального  

господарства  України  від 16.12.2009 року №396,зареєстрованого  в  

Міністерстві  юстиції  України  29.01.2010  за  № 109/17404 

6 Видача  довідки про  участь  в  приватизації житла Закон  України «Про  приватизацію  державного  житлового  

фонду»,стаття 18  Положення    про  порядок  передачі  квартир ( 

будинків),  жилих  приміщень  у  гуртожитках  у  власність  

громадян,затвердженого  наказом  Міністерства  з  питань  житлово- 

комунального  господарства України   від  16.12. 2009 №396, 

зареєстрованого в  Міністерстві   юстиції  України  29.01. 2010  за  № 

109/17404 

7 Внесення  змін  до  свідоцтва про  право  власності  на  житло  Закон  України «Про  приватизацію державного  житлового  фонду», 

«Про  забезпечення  реалізації  житлових  прав  мешканців  

гуртожитків». 

8. Реєстрація місця проживання  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації адміністративних послуг» 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру»  

9. Зняття з реєстрації місця проживання  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації адміністративних послуг» 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру»  



10. Здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з 

реєстрації попереднього місця проживання  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації адміністративних послуг» 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» 

11. Реєстрація дитини за місцем проживання  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації адміністративних послуг» 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» 

12 Видача дозволу на перереєстрацію дитини Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян та 

бездоглядних дітей", Закон України "Про охорону дитинства", Закон 

України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" 

13 Видача рішення про надання неповнолітнім повної цивільної 

дієздатності 

Цивільний кодекс України 

14 Видача дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого 

майна, право власності на яке або право користування яким 

мають діти 

Сімейний кодекс України, Закон України "Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", Закон України 

"Про охорону дитинства", Закон України "Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування" 

15 Видача дозволу на розробку технічної документації зі 

складання державного акту на право приватної власності на 

земельну ділянку на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини 

 

Закон України  "Про охорону дитинства", Закон України  "Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", 

Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України 

16 Погодження на приєднання до мереж газопостачання   Пункт 2 Указу Президента України від 03.07.2009 №508/2009, пункту 2 

постанови Кабінету Міністрів України від17.07.2009№737 «Про заходи 

щодо упорядкування адміністративних послуг» 

Ст..30 Закону України про місцеве самоврядування  в Україні 

17 Погодження руху великогабаритного,великовагового 

транспорту дорогами комунальної власності     

Пункт 2 Указу Президента України від 03.07.2009 №508/2009, пункту 2 

постанови Кабінету Міністрів України від17.07.2009№737 

«Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг».Постанова 



від 18.01.2001р.№30 Про проїзд  великогабаритних та великовагових  

транспортних засобів автомобільними дорогами , вулицями та 

залізничними переїздами,  Ст..30 Закону України про місцеве 

самоврядування  в Україні 

 

 

18 Укладання, продовження, внесення змін та розірвання 

договорів оренди індивідуально визначеного нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади Обухівської міської ради  

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 

«Про оренду державного та комунального майна», рішення Обухівської 

міської ради № 443-32-VІ від 25.12.2012 року «Про внесення змін до 

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 

комунального майна та до орендних ставок за використання нерухомого 

комунального майна» 

19 Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери послуг, відпочинку і розваг на постійний 

або тривалий термін 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова 

КМУ «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності 

та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих 

товарів»,наказ Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції 

України «Про затвердження Правил роботи закладів 

(підприємств)ресторанного господарства», «Про затвердження Правил 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

Рішення сесії Обухівської міської ради від 28.08.2011 №169-12-УІ «Про 

порядок надання дозволів на розміщення на території об’єктів 

благоустрою Обухівської міської ради будівель і споруд соціально-

культурного, побутового та іншого призначення»; Рішення сесії 

Обухівської міської ради від 28.08.2011 №169-12-УІ «Про внесення змін 

до рішення сесії міської ради від 26.05.2011 № 122-8-УІ «Про порядок 

погодження режиму торгівлі алкогольними напоями, тютюновими 

виробами та визначення місць, де така торгівля заборонена». 

 

20 Комісійне обстеження зелених насаджень, що підлягають 

кронуванню та підготовка акта обстеження зелених насаджень 

 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»,Правила 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затвердженого наказом Міністерства будівництва,архітектури та 

житлово-комунального господарства України 10.04.2006№105 

21 Видача дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень 

 

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

України, затвердженого постановою КМУ 01.08.2006№1045 



22 Комісійне обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню та підготовка акта обстеження зелених насаджень, 

нарахування відновної вартості всіх видів зелених насаджень 

 

 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»,Порядок видалення 

дерев,кущів,газонів і квітників у населених пунктах України, 

затвердженого постановою КМУ 01.08.2006№1045 

 

23 Надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність, постійне 

користування, оренду 

 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оренду землі» 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

24 Затвердження проекту землеустрою, технічної документації 

щодо відведення земельних ділянок у власність, постійне 

користування, оренду, зміну цільового призначення 

 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оренду землі» 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної організації» 

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

25 Внесення змін, поновлення, припинення договорів оренди,  

надання дозволу на укладання договору суборенди 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної організації» 

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

26 Продаж земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення комунальної власності громадянам та юридичним 

особам під власним нерухомим майном 

 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної організації» 

 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Закон 

України «Про місцеве самоврядування 

 в Україні»,  Наказ Державної податкової адміністрації України від 

21.12.2010 № 975 «Про затвердження Порядку видачі довідки про право 

фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без 

утримання податку та її форми» 

27 Видача довідки про право фізичної особи на отримання  

доходу від податкового агента без утримання податку 

 

Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Наказ Державної податкової 

адміністрації України від 21.12.2010 № 975 «Про затвердження Порядку 

видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від 

податкового агента без утримання податку та її форми» 

28 Внесення змін до рішення Обухівської міської ради з земельних Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Наказ 



питань Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 № 975 «Про 

затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на 

отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її 

форми» 

 

29 Видача містобудівних умов і обмежень забудови земельної 

ділянки 

Стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 07 

липня 2011 №109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», 

Рішення Обухівської міської ради від 21.05.2015 року № 878-65-VI «Про 

внесення змін до Порядку встановлення, оплати та використання коштів 

замовників (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури на території Обухівської міської ради, 

затвердженого рішенням Обухівської міської ради від 25.03.2010 року 

№ 435-50-V» 

 

30 Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки стаття 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 «Про 

затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки»., Рішення Обухівської міської ради від 21.05.2015 

року № 878-65-VI «Про внесення змін до Порядку встановлення, оплати 

та використання коштів замовників (забудовників) на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території 

Обухівської міської ради, затвердженого рішенням Обухівської міської 

ради від 25.03.2010 року № 435-50-V» 

 

31 Надання паспорту прив’язки на розміщення тимчасових споруд 

 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказ 

Мінрегіону №244 від 21.10.2011 р. «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності » 

32 Рішення про присвоєння  поштових адрес об’єктам нерухомого 

майна 

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (підпункт 10 

пункту «б» статті 30), Постанова Кабінету Міністрів України  від 



25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр»,  Рішення Обухівської 

міської ради від 29.08.2013 року № 569-41-VI «Про затвердження 

Положення про тимчасовий порядок присвоєння поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна на території Обухівської міської ради» 

33 Погодження проекту землеустрою надання на відведення 

земельної ділянки 
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності" від 6.09.2005 року № 2806-IV  

Земельний Кодекс України, ст. 186-1  

 Закон України "Про землеустрій", ст. 50 

34 Переведення дачного (садового) будинку в жилий 

 

Закон України  «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанова 

Кабінету міністрів від 29.04.2015 року № 321 «Про затвердження 

порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають 

державним будівельним нормам, у жилі будинки» 

35 Послуга з подання повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт/про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання підготовчих робіт 

 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» частина 

перша статті 35 

Постанова Кабінету Міністрів України від  07.06.2017 року № 404 

«Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» 

36 Подання повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорта/ про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт, будівництво яких здійснюється 

на підставі будівельного паспорта 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» абзац 

перший частини першої статті 34 

Постанова Кабінету Міністрів України від  07.06.2017 року № 404 

«Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» 

37 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

підготовчих/будівельних робіт 

 

Пункт 14 Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі 

питання виконання підготовчих і будівельних робіт» 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від  07.06.2017 року № 404 

«Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» 

38 Подання повідомлення про початок виконання 

підготовчих/будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1)/ з внесенням змін до повідомлення про 

початок виконання підготовчих/будівельних робіт щодо 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» стаття 35 

Постанова Кабінету Міністрів України від  07.06.2017 року № 404 

«Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» 



об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1) 

 

39 Видача  дозволу на виконання будівельних робіт  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» частина 

перша статті 36 

Постанова Кабінету Міністрів України від  07.06.2017 року № 404 

«Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» 

40 Внесення змін до декларації про початок виконання 

підготовчих/ будівельних робіт 

пункт 14,15,15/1 постанови Кабінету міністрів України  від 07.06.2017 

року №404 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» 

41 Реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 року №409 

«Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», частина 

перша статті 39 

42 Реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів 

з незначними наслідками (СС1) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 року №409 

«Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», частина 

перша статті 39 

43 Послуга з реєстрації декларації про готовність до експлуатації 

самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності 

за рішенням суду 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 року №409 

«Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», частина 

перша статті 39 

44 Внесення змін до декларації про готовність  до експлуатації 

об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного 

паспорта/ декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що 

за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з 

незначними наслідками (СС1)/ декларації про готовність до 

експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано 

право власності за рішенням суду 

Абзац 2 пункту 22 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.06.2017 № 409  «Питання прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів» 

45 Видача сертифіката Пункт 23 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 



07.06.2017 № 409 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів» 

46 Рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами 

Закон України «Про рекламу», постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2003р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами», рішення сесії Обухівської міської ради від 

30.03.2017р. №466-21-VII Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами у населених пунктах Обухівської міської ради 

 

47 Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

48 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у 

тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної особи (у тому числі 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

49 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність 

на підставі модельного статуту 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

50 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі установчого документа 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

51 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну 

особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 

1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

52 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у 

тому числі громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

53 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 

особи (у тому числі громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

54 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (у тому числі громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 



55 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або 

ліквідатора (у тому числі громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

56 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому 

числі громадського формування) в результаті її ліквідації 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

57 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому 

числі громадського формування) в результаті її реорганізації 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

58 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (у тому числі громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

59 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського 

формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

60 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (у тому числі громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

61 Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

62 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 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

63 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, у зв’язку із 

зупиненням (припиненням) членства в громадському 

об’єднанні, що не має статусу юридичної особи 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

64 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що 

не має статусу юридичної особи 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

65 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

66 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий 

третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 



юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

67 Державна реєстрація припинення постійно діючого 

третейського суду 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

68 Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, 

що не мають статусу юридичної особи 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

69 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 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

70 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, у 

зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному 

утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної 

особи 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

71 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

72 Державна реєстрація відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, представництва, філії іноземної 

благодійної організації 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

73 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, 

філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

74 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

іноземної неурядової організації, представництва, філії 

іноземної благодійної організації 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

75 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

76 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу 

- підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 



яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

77 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

78 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

79 Державна реєстрація символіки Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

80 Державна реєстрація змін до відомостей про символіку, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

81 Державна реєстрація втрати чинності символіки Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

82 
Державна реєстрація підтвердження 

всеукраїнського статусу 

громадського об’єднання 

 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

83 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу 

громадського об’єднання 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

(виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 

паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, копії документів, що 

містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи, 

фізичної особи - підприємця) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» 

84 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

85 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 



речових прав на нерухоме майно майно та їх обтяжень» 

86 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

87 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

88 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

89 Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

90 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

91 Скасування рішення державного реєстратора Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

92 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

93 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- і 45-річного віку 

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-

ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та 

про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” 

94 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

95 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про земельну ділянку 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

96 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

97 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць з видачею витягу 

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

98 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 

видачею витягу 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

99 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо 

законами та прийнятими відповідно до них нормативно-

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12


правовими актами, з видачею витягу 

100 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його 

ведення, з видачею витягу 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

101 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 картографічної основи Державного     

земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 

4) копій документів, що створюються під час ведення 

Державного земельного кадастру 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

102 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) 

Земельний кодекс України 

103 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена 

до Державного фонду документації із землеустрою 

Закон України «Про землеустрій» 

104 Видача довідки з державної статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

Закон України «Про землеустрій» 

105 Видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України «Про оцінку земель» 

106 Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” 

107 Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):  

 з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;  

Закон України «Про ветеринарну медицину» 

108 Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів)  з Закон України «Про ветеринарну медицину» 



виробництва, змішування та приготування кормових добавок, 

преміксів і кормів 

109 Видача експлуатаційного дозволу Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів” 

110 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки 

Кодекс цивільного захисту України 

111 Видача дозволу на спеціальне водокористування Водний кодекс України 

112 Державна реєстрація статуту територіальної громади Закон України «Про місцеве самоврядування», Постанова КМУ від 

27.07.1998 року «Про затвердження Положення про державну 

реєстрацію статутів територіальних громад» 

113 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади Закон України «Про місцеве самоврядування», Постанова КМУ від 

27.07.1998 року «Про затвердження Положення про державну 

реєстрацію статутів територіальних громад» 

114 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 

територіальної громади 

Закон України «Про місцеве самоврядування», Постанова КМУ від 

27.07.1998 року «Про затвердження Положення про державну 

реєстрацію статутів територіальних громад» 

115 Скасування державної  реєстрації статуту територіальної 

громади 

Закон України «Про місцеве самоврядування», Постанова КМУ від 

27.07.1998 року «Про затвердження Положення про державну 

реєстрацію статутів територіальних громад» 

                        

 

 

 Секретар міської ради                                                С.М.Клочко 
 


