
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 31 жовтня 2013 року 

№ 411 

08 листопада 2018 року Старокостянтинів   № 350 

 

 

З метою збільшення кількості надання адміністративних послуг через 

центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради, 

враховуючи пропозиції суб’єктів надання адміністративних послуг, відповідно 

до Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг», наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 

2018 року № 2825/5 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових 

актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», п. 4.1 рішення 32 

сесії Старокостянтинівської міської ради від 27 червня 2013 року № 3 «Про 

затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Старокостянтинівської міської ради», керуючись ст. 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

31 жовтня 2013 року № 411 «Про затвердження переліку адміністративних 

послуг, які надаються виконавчими органами Старокостянтинівської міської 

ради та іншими установами», виклавши додаток 1 до нього у новій редакції 

(додається). 

 

 

 

Міський голова                              підпис                                         М. Мельничук 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

31 жовтня 2013 року № 411  

(у редакції рішення 

виконавчого комітету міської 

ради 

08 листопада 2018 року  

№ 350) 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 

№ 

п/п 

Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги 

Назва 

адміністративної 

послуги 

Результат надання 

адміністративної послуги 

1 2 3 4 

1 

Загальний відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача копії 

рішення, витягу з 

рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради, копії 

розпорядження 

міського голови 

Копія рішення, витяг з 

рішення виконавчого 

комітету міської ради, копія 

розпорядження міського 

голови 

2 

Відділ сприяння 

діяльності 

депутатів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача копій 

(витягів) прийнятих 

рішень міської ради 

Копія (витяг) прийнятого 

рішення міської ради 

3 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Здійснення 

контролю за 

цільовим 

витрачанням 

аліментів 

Висновок органу опіки та 

піклування 

4 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Вирішення спору 

між батьками щодо 

участі у вихованні 

дитини одного з 

батьків 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради з 

урахуванням висновку 

служби у справах дітей 

5 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Вирішення спору 

між батьками щодо 

визначення імені, 

прізвища, по  

Рішення виконавчого 

комітету міської ради з 

урахуванням висновку 

служби у справах дітей 



2 

Продовження додатка 1 

1 2 3 4 

  батькові дитини  

6 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про продовження 

функціонування ПС, 

ДБСТ у зв’язку з її 

переміщенням з 

однієї 

територіальної 

одиниці до іншої 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

продовження 

функціонування ПС, ДБСТ 

у зв’язку з її переміщенням 

з однієї територіальної 

одиниці до іншої 

7 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про припинення 

функціонування ПС, 

ДБСТ у зв’язку з її 

переміщенням з 

однієї 

територіальної 

одиниці до іншої 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

припинення 

функціонування ПС, ДБСТ 

у зв’язку з її переміщенням 

з однієї територіальної 

одиниці до іншої 

8 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Поповнення 

прийомної сім’ї, 

дитячого будинку 

сімейного типу 

дітьми-сиротами та 

дітьми, 

позбавленими 

батьківського 

піклування  

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

поповнення прийомних 

сімей, дитячого будинку 

сімейного типу дітьми-

сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування 

9 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Вибуття дітей 

вихованців з 

дитячого будинку 

сімейного типу та 

прийомних дітей з 

прийомної сім’ї 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

вибуття дітей вихованців з 

дитячого будинку сімейного 

типу та прийомних дітей з 

прийомної сім’ї 

10 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Звільнення від 

обов’язків опікуна, 

піклувальника 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

звільнення від обов’язків 

опікуна, піклувальника 

11 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Призначення опіки 

та піклування 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

призначення опіки та 

піклування 

12 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської  

Створення 

прийомної сім’ї, 

дитячого будинку  

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

створення прийомної сім’ї,  



3 

Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 ради сімейного типу 
дитячого будинку сімейного 

типу 

13 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Вирішення спору 

між батьками щодо 

визначення місця 

проживання дитини 

Висновок органу опіки та 

піклування 

14 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання висновку 

органу опіки та 

піклування щодо 

доцільності 

(недоцільності) 

позбавлення 

батьківських прав 

Висновок органу опіки та 

піклування 

15 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання висновку 

органу опіки та 

піклування щодо 

доцільності 

(недоцільності) 

поновлення 

батьківських прав 

Висновок органу опіки та 

піклування 

16 

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Переведення дачних 

і садових будинків, 

що відповідають 

державним 

будівельним 

нормам, у жилі 

будинки 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

17 

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Оформлення 

паспорта прив’язки 

тимчасової споруди 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

Паспорт прив’язки 

тимчасової споруди 

18 

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання 

містобудівних умов 

та обмежень для 

проектування 

об’єкта будівництва 

Містобудівні умови та 

обмеження для 

проектування об’єкта 

будівництва 

19 
Відділ 

містобудування та  

Видача 

будівельного  

Будівельний паспорт 

забудови земельної ділянки 



4 

Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

паспорта забудови 

земельної ділянки 
 

20 

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Впорядкування 

адреси об’єкту 

нерухомого майна 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

21 

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Присвоєння адреси 

об’єкту нерухомого 

майна 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

22 

Відділ з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація місця 

проживання особи 

Внесення відомостей про 

реєстрацію місця 

проживання до паспорта 

громадянина України, 

тимчасового посвідчення 

громадянина України, 

посвідки на постійне 

проживання, посвідки на 

тимчасове проживання, 

посвідчення біженця, 

посвідчення особи, яка 

потребує додаткового 

захисту, посвідчення особи, 

якій надано тимчасовий 

захист. У разі реєстрації 

місця проживання особи, 

документованої паспортом 

громадянина України зразка 

2015 року (у формі картки), 

видається довідка про 

реєстрацію місця 

проживання за формою 

згідно з додатком 13 до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від                        



5 

Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

   2 березня 2016 року № 207 

23 

Відділ з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація місця 

проживання 

малолітньої дитини 

Внесення відомостей про 

реєстрацію місця 

проживання згідно 

свідоцтва про народження, 

видача довідки про 

реєстрацію місця 

проживання особи за 

формою згідно з додатком 

13 до постанови Кабінету 

Міністрів України від          

2 березня 2016 року № 207 

24 

Відділ з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Зняття з реєстрації 

місця проживання 

особи 

Внесення відомостей про 

зняття з реєстрації місця 

проживання до паспорта 

громадянина України, 

тимчасового посвідчення 

громадянина України, 

посвідки на постійне 

проживання, посвідки на 

тимчасове проживання, 

посвідчення біженця, 

посвідчення особи, яка 

потребує додаткового 

захисту, посвідчення особи, 

якій надано тимчасовий 

захист. У разі зняття з 

реєстрації місця 

проживання особи віком до 

14 років (згідно свідоцтво 

про народження) або зняття 

з реєстрації місця 

проживання особи, 

документованої паспортом 

громадянина України зразка 

2015 року (у формі картки), 

видається довідка про 

зняття з реєстрації місця 

проживання згідно з 

додатком 16 до правил 

реєстрації місця  



6 

Продовження додатка 1 

1 2 3 4 

   

проживання постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 2 березня 2016 року       

№ 207 

25 

Відділ з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація місця 

проживання особи 

одночасно із 

зняттям з реєстрації 

попереднього місця 

проживання 

Внесення відомостей про 

реєстрацію місця 

проживання одночасно із 

зняттям з попереднього 

місця проживання до 

паспорта громадянина 

України, тимчасового 

посвідчення громадянина 

України, посвідки на 

постійне проживання, 

посвідки на тимчасове 

проживання, посвідчення 

біженця, посвідчення особи, 

яка потребує додаткового 

захисту, посвідчення особи, 

якій надано тимчасовий 

захист спочатку 

проставляється штамп 

зняття з реєстрації місця 

проживання особи, а потім 

відповідний штамп 

реєстрації нового місця 

проживання особи. У разі 

реєстрації місця 

проживання особи 

одночасно із зняттям з 

попереднього місця 

проживання, 

документованої паспортом 

громадянина України зразка 

2015 року (у формі картки) 

та свідоцтва про 

народження, видається 

довідка про реєстрацію 

місця проживання за новою 

адресою за формою згідно з 

додатком 13 до постанови 

Кабінету Міністрів України  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

   

від 2 березня 2016 року             

№ 207, а оригінал довідки 

про реєстрацію місця 

проживання за 

попередньою адресою за 

формою згідно з додатком 

13 до постанови Кабінету 

Міністрів України від             

2 березня 2016 року № 207 

вилучається 

26 

Відділ з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація місця 

перебування 

Відомості про реєстрацію 

місця перебування 

вносяться до довідки про 

звернення за захистом в 

Україні, зразок якої 

затверджується наказом 

Міністерства внутрішніх 

справ та видається довідка 

про реєстрацію місця 

перебування за формою 

згідно з додатком 14 до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від                  

2 березня 2016 року № 207  

27 

Відділ з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Зняття з реєстрації 

місця проживання 

особи згідно 

свідоцтва про 

смерть 

Внесення відомостей про 

зняття з реєстрації згідно 

свідоцтва про смерть до 

реєстру територіальної 

громади датою звернення 

особи 

28 

Відділ з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про зміну нумерації 

будинків, 

перейменування 

вулиць (проспектів, 

бульварів, площ, 

провулків, кварталів 

тощо) 

Внесення відомостей про 

зміну нумерації будинків, 

перейменування вулиць до 

паспорта громадянина 

України проставляється 

штамп реєстрації місця 

проживання особи за 

зміненою адресою датою 

попередньої реєстрації. У 

разі реєстрації місця 

проживання особи,  



8 

Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

  документованої паспортом 

громадянина України зразка 

2015 року (у формі картки) 

та свідоцтва про 

народження видається 

довідка про реєстрацію 

місця проживання за 

формою згідно з додатком 

13 до постанови Кабінету 

Міністрів України від           

2 березня 2016 року № 207, 

а оригінал довідки про 

реєстрацію місця 

проживання за 

попередньою адресою за 

формою згідно з додатком 

13 до постанови Кабінету 

Міністрів України від           

2 березня 2016 року № 207 

вилучається 

29 

Відділ з питань 

охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Рішення про 

надання дозволу на 

видалення зелених 

насаджень 

Акт обстеження зелених 

насаджень, що підлягають 

видаленню, рішення 

виконавчого комітету 

міської ради про надання 

дозволу на видалення 

зелених насаджень 

 

30 

 

 

Відділ з питань 

охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Рішення про 

надання дозволу на 

обрізування крони 

зелених насаджень 

(формувальне, 

санітарне, 

омолоджувальне)  

Акт обстеження зелених 

насаджень, крони яких 

підлягають формуванню, 

рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

надання дозволу на 

формування крони зелених 

насаджень 

31 Відділ з питань  Рішення про  Акт обстеження зелених  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

надання дозволу на 

пересадження 

зелених насаджень 

насаджень, що підлягають 

пересадженню, рішення 

виконавчого комітету 

міської ради про надання 

дозволу на пересадження 

зелених насаджень 

32 

Відділ з питань 

охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Рішення про 

надання дозволу на 

посадку зелених 

насаджень 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

надання дозволу на посадку 

зелених насаджень 

33 

Відділ з питань 

охорони, 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Дозвіл на 

порушення об’єктів 

благоустрою 

Лист погодження виконання 

проекту виробничих робіт з 

зацікавленими 

організаціями; дозвіл на 

порушення об’єктів 

благоустрою міста 

Старокостянтинова 

34 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Визнання фізичної 

особи недієздатною, 

обмеження 

цивільної 

дієздатності 

фізичної особи, 

встановлення опіки 

або піклування,  

призначення 

опікуна або 

піклувальника 

Заява до суду або відмова в 

поданні заяви про визнання 

фізичної особи 

недієздатною, обмеження 

цивільної дієздатності 

фізичної особи, 

встановлення опіки або 

піклування,  призначення 

опікуна або піклувальника 

за результатами розгляду 

заяви особи, яка має намір 

бути опікуном  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

  (піклувальником) на 

засіданні опікунської ради 

при виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради 

35 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання дозволу на 

вчинення 

правочинів щодо 

нерухомого майна 

за участю 

малолітніх та 

неповнолітніх дітей 

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про надання 

дозволу на вчинення 

правочинів щодо 

нерухомого майна за 

участю малолітніх та 

неповнолітніх дітей 

надається за результатами 

розгляду заяви на засіданні 

комісії з питань захисту 

прав дитини та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

36 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача особі 

подання про 

можливість 

призначення її 

опікуном або 

піклувальником 

повнолітньої 

недієздатної особи 

або особи, цивільна 

дієздатність якої 

обмежена 

Подання про можливість 

призначення особи 

опікуном або 

піклувальником 

повнолітньої недієздатної 

особи або особи цивільна 

дієздатність якої обмежена 

надається за результатами 

розгляду заяви на засіданні 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради (за підписом 

міського голови або особи, 

яка виконує його обов'язки) 

37 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської  

Видача дозволу 

опікуну на вчинення 

правочинів щодо 

відмови від 

майнових прав  

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

дозволу опікуну на  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

ради підопічного вчинення правочинів щодо 

відмови від майнових прав 

підопічного надається за 

результатами розгляду 

заяви на засіданні 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

38 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача дозволу 

опікуну на вчинення 

правочинів щодо 

видання письмових 

зобов’язань від 

імені підопічного 

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

дозволу опікуну на 

вчинення правочинів щодо 

видання письмових 

зобов’язань від імені 

підопічного надається за 

результатами розгляду 

заяви на засіданні 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

39 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача дозволу 

опікуну на вчинення 

правочинів щодо 

укладення 

договорів, які 

підлягають 

нотаріальному 

посвідченню та 

(або) державній 

реєстрації, в тому 

числі договорів  

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

дозволу опікуну на 

вчинення правочинів щодо 

укладення договорів, які 

підлягають нотаріальному 

посвідченню та (або) 

державній реєстрації, в 

тому числі договорів щодо  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

 щодо поділу або 

обміну житлового 

будинку, квартири 

поділу або обміну 

житлового будинку, 

квартири надається за 

результатами розгляду 

заяви на засіданні 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

40 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача дозволу 

опікуну на вчинення 

правочинів щодо 

укладення договорів 

щодо іншого 

цінного майна 

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

дозволу опікуну на 

вчинення правочинів щодо 

укладення договорів щодо 

іншого цінного майна  

надається за результатами 

розгляду заяви на засіданні 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

41 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача дозволу 

опікуну на вчинення 

правочинів щодо 

управління 

нерухомим майном 

або майном, яке 

потребує постійного 

управління, 

власником якого є 

підопічна 

недієздатна особа 

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

дозволу опікуну на 

вчинення правочинів щодо 

управління нерухомим 

майном або майном, яке 

потребує постійного 

управління, власником 

якого є підопічна 

недієздатна особа надається  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

  за результатами розгляду 

заяви на засіданні 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

42 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача дозволу 

опікуну на вчинення 

правочинів щодо 

передання 

нерухомого майна 

або майна, яке 

потребує постійного 

управління, 

власником якого є 

підопічна 

недієздатна особа, 

за договором в 

управління іншій 

особі 

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

дозволу опікуну на 

вчинення правочинів щодо  

передання нерухомого 

майна або майна, яке 

потребує постійного 

управління, власником 

якого є підопічна 

недієздатна особа, за 

договором в управління 

іншій особі надається за 

результатами розгляду 

заяви на засіданні 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

43 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача 

піклувальнику 

дозволу на надання 

згоди особі, 

дієздатність якої 

обмежена, на 

вчинення 

правочинів щодо 

відмови від  

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

піклувальнику дозволу на 

надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, 

на вчинення правочинів 

щодо відмови від майнових  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

 майнових прав 

підопічного 

прав підопічного надається 

за результатами розгляду 

заяви на засіданні 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

44 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача 

піклувальнику 

дозволу на надання 

згоди особі, 

дієздатність якої 

обмежена, на 

вчинення 

правочинів щодо 

видання письмових 

зобов’язань від 

імені підопічного 

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

піклувальнику дозволу на  

надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, 

на вчинення правочинів 

щодо видання письмових 

зобов’язань від імені 

підопічного надається за 

результатами розгляду 

заяви на засіданні 

опікунської ради  при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

45 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача 

піклувальнику 

дозволу на надання 

згоди особі, 

дієздатність якої 

обмежена, на 

вчинення 

правочинів щодо 

укладення 

договорів, які 

підлягають  

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

піклувальнику дозволу на 

надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, 

на вчинення правочинів 

щодо укладення договорів, 

які підлягають 

нотаріальному посвідченню  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

 нотаріальному 

посвідченню та 

(або) державній 

реєстрації, в тому 

числі щодо поділу 

або обміну 

житлового будинку, 

квартири 

та (або) державній 

реєстрації, в тому числі 

щодо поділу або обміну 

житлового будинку, 

квартири надається за 

результатами розгляду 

заяви на засіданні 

опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

46 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача 

піклувальнику 

дозволу на надання 

згоди особі, 

дієздатність якої 

обмежена, на 

вчинення 

правочинів щодо 

укладення договорів 

щодо іншого 

цінного майна 

Рішення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради про видачу 

піклувальнику дозволу  на 

надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, 

на вчинення правочинів 

щодо укладення договорів 

щодо іншого цінного майна 

надається за результатами 

розгляду заяви на засіданні 

опікунської ради  при 

виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської 

міської ради та на засіданні 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

47 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Дозвіл на 

виготовлення 

технічної 

документації щодо 

встановлення 

(відновлення) меж 

земельних ділянок 

Рішення сесії міської ради  

48 Відділ з питань  Затвердження  Рішення сесії міської ради  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

технічної 

документації щодо 

встановлення 

(відновлення) меж 

земельних ділянок 

 

49 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Дозвіл на 

проведення 

експертної грошової 

оцінки земельної 

ділянки для її 

продажу 

Рішення сесії міської ради 

50 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Вилучення 

земельної ділянки 

Рішення сесії міської ради 

51 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання земельної 

ділянки в оренду 

Рішення сесії міської ради 

52 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Поновлення 

договору оренди 

земельної ділянки 

Рішення сесії міської ради 

53 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання дозволу на 

передачу земельної 

ділянки в суборенду 

Рішення сесії міської ради 
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54 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Дозвіл на 

виготовлення 

проекту 

землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки 

Рішення сесії міської ради 

55 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Затвердження 

проекту 

землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки та 

надання земельної 

ділянки у власність 

Рішення сесії міської ради 

56 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Внесення змін до 

рішення сесії 

міської ради 

Рішення сесії міської ради 

57 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Продаж земельної 

ділянки несільсько- 

господського 

призначення 

Рішення сесії міської ради 

58 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Встановлення 

сервітутного 

землекористування 

Рішення сесії міської ради 

59 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської  

Поновлення терміну 

дії сервітутного 

землекористування 

Рішення сесії міської ради 



18 

Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 ради   

60 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання земельної 

ділянки в постійне 

користування 

Рішення сесії міської ради 

61 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання дозволу на 

укладення договору 

суперфіцію 

Рішення сесії міської ради 

62 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Продовження 

терміну дії договору 

суперфіцію 

Рішення сесії міської ради 

63 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Встановлення 

режиму роботи 

об’єктів торгівлі, 

ресторанного 

господарства та 

сфери послуг, 

відпочинку та 

розваг на постійний 

або тривалий термін 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

погодження режиму роботи 

об’єкта 

64 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Обстеження 

спеціалізованих 

підприємств, їх 

приймальних 

пунктів і 

спеціалізованих 

металургійних 

переробних 

підприємств на 

відповідність  

Акт обстеження 

спеціалізованого 

приймального пункту на 

відповідність вимогам 

Закону України «Про 

металобрухт» 
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 вимогам Закону 

України «Про 

металобрухт» 

 

65 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання дозволу на 

розміщення 

зовнішньої реклами 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради, 

договір про тимчасове 

користування місцем для 

розташування рекламних 

засобів та дозвіл на 

розміщення зовнішньої 

реклами 

66 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Продовження 

терміну дії дозволу 

на розміщення 

зовнішньої реклами 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради, 

додаткова угода до 

договору про тимчасове 

користування місцем для 

розташування рекламних 

засобів та продовжений 

дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами 

67 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Переоформлення 

дозволу на 

розміщення 

зовнішньої реклами 

на нового власника 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради, 

договір про тимчасове 

користування місцем для 

розташування рекламних 

засобів та дозвіл на 

розміщення зовнішньої 

реклами 

68 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Прийняття рішення 

про надання 

пріоритету на 

розміщення 

зовнішньої реклами 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради та 

договір про тимчасове 

користування місцем для 

розташування рекламних 

засобів на період дії 

пріоритету 

69 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Приватизація 

житлового фонду 

комунальної 

власності  

Свідоцтво про право 

власності на житло 

70 Управління  Включення об’єкта  Рішення сесії міської ради 
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економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

комунальної 

власності до 

переліку об’єктів, 

що підлягають 

приватизації 

 

71 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Постановка на 

квартирний облік за 

місцем реєстрації 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради щодо 

взяття громадянина на 

квартирний облік або про 

відмову у взятті на 

квартирний облік 

72 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Постановка 

громадян на 

соціальний 

квартирний облік 

при виконавчому 

комітеті міської 

ради 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради щодо 

взяття громадянина на 

соціальний квартирний 

облік або про відмову у 

взятті на соціальний 

квартирний облік 

73 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Зняття з 

квартирного обліку 

при виконавчому 

комітеті міської 

ради 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради щодо 

зняття громадянина з 

квартирного обліку або про 

відмову у знятті з 

квартирного обліку 

74 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Включення жилого 

приміщення до 

числа службових 

підприємства,  

установи, 

організації 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

включення жилого 

приміщення до числа 

службових або про відмову 

щодо включення 

75 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Виключення жилих 

приміщень з числа 

службових 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради щодо 

виключення жилого 

приміщення з числа 

службових або про відмову 

щодо виключення 

76 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача ордеру на 

житлове 

приміщення 

(постійне, 

службове) 

Ордер на житлове 

приміщення (постійне, 

службове) 
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77 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Затвердження 

рішення 

адміністрації 

підприємства, 

установи, 

організації і 

відповідного 

профспілкового 

комітету щодо 

надання житлового 

приміщення 

(постійного, 

службового) 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

затвердження рішення щодо 

надання громадянину 

житлового приміщення 

(постійного, службового) 

або рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

відмову 

78 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Затвердження 

рішення 

адміністрації 

підприємства, 

установи, 

організації 

і відповідного 

профспілкового 

комітету про 

постановку на 

квартирний облік 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

затвердження рішення щодо 

взяття громадянина на 

квартирний облік або про 

відмову затвердження 

рішення щодо взяття 

громадянина на квартирний 

облік 

79 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Затвердження 

рішення 

адміністрації 

підприємства, 

установи, 

організації  і 

відповідного 

профспілкового 

комітету про зняття 

з квартирного 

обліку 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради про 

затвердження рішення щодо 

зняття громадянина з 

квартирного обліку або про 

відмову затвердження 

рішення у знятті з 

квартирного обліку 

80 

Юридично-

житловий відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Внесення змін до  

квартиро-облікових 

справ 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради щодо 

внесення змін до квартиро- 

облікової справи 

81 Центр надання  Видача витягу з  Витяг з Єдиного  
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адміністративних 

послуг 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань  

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань  

82 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Довідка про 

перебування (не 

перебування) на 

квартирному обліку 

при виконавчому 

комітеті міської 

ради 

Довідка про перебування 

(не перебування) на 

квартирному обліку при 

виконавчому комітеті 

міської ради 

83 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація договору 

найму житлового 

приміщення 

Реєстрація договору найму 

житлового приміщення або 

відмова у його реєстрації 

84 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація 

створення 

юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування, – у разі 

створення юридичної особи 

на підставі власного 

установчого документа; 

повідомлення про відмову у  
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  державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

85 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

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) 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань;  

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

86 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

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) 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань в 

електронній формі – у разі 

внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі,  
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  виготовлений шляхом 

сканування, – у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

87 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація переходу 

юридичної особи з 

модельного статуту 

на діяльність на 

підставі власного 

установчого 

документа (крім 

громадського 

формування) 

Внесення відповідного 

запису до 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 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

88 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація переходу 

юридичної особи на 

діяльність на 

підставі модельного 

статуту (крім  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та  
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  громадського 

формування) 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для відмови 

89 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація рішення 

про виділ 

юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

90 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація рішення 

про припинення 

юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для  



26 

Продовження додатка 1 

1 2 3 4 

   відмови 

91 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація рішення 

про відміну рішення 

про припинення 

юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

92 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація зміни 

складу комісії з 

припинення (комісії 

з реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) юридичної 

особи (крім 

громадського 

формування) 

Внесення відповідного 

запису до 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 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

93 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації  

Державна 

реєстрація 

припинення  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 
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виконавчого 

комітету міської 

ради 

юридичної особи в 

результаті її 

ліквідації (крім 

громадського 

формування) 

державного реєстру  

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

94 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація 

припинення 

юридичної особи в 

результаті її 

реорганізації (крім 

громадського 

формування) 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

95 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація 

створення 

відокремленого 

підрозділу 

юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

96 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації  

Державна 

реєстрація внесення 

змін до відомостей  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного  
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1 2 3 4 

 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

про відокремлений 

підрозділ 

юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

97 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація 

припинення 

відокремленого 

підрозділу 

юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

98 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація фізичної 

особи підприємцем 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та  
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  громадських формувань; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

99 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

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 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

100 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація змін до 

відомостей про 

фізичну особу – 

підприємця, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

Внесення відповідного 

запису до 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 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із  
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  зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

101 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація 

припинення 

підприємницької 

діяльності фізичної 

особи-підприємця за 

її рішенням 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань;  

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

102 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача витягу з 

Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

Витяг з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань 

103 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Видача документів, 

що містяться в 

реєстраційній справі 

відповідної 

юридичної особи, 

громадського 

формування, що не 

має статусу 

юридичної особи, 

фізичної особи – 

підприємця 

Надання документів, що 

містяться в реєстраційній 

справі відповідної 

юридичної особи (крім 

громадського формування), 

фізичної особи – 

підприємця 

104 
Відділ з питань 

державної  

Державна 

реєстрація права  

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме  
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реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

власності на 

нерухоме майно 

майно/рішення державного 

реєстратора щодо відмови в 

державній реєстрації прав 

105 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація іншого 

речового права 

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно/рішення державного 

реєстратора щодо відмови в 

державній реєстрації прав 

106 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Державна 

реєстрація 

обтяження речових 

прав на нерухоме 

майно 

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно/рішення державного 

реєстратора щодо відмови в 

державній реєстрації прав 

107 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Внесення змін до 

записів Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно/рішення державного 

реєстратора щодо відмови в 

державній реєстрації прав 

108 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

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 

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно/рішення державного 

реєстратора щодо відмови в 

державній реєстрації прав 

109 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Взяття на облік 

безхазяйного 

нерухомого майна 

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно/рішення державного 

реєстратора щодо відмови в 

державній реєстрації прав 

110 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації  

Скасування запису 

Державного реєстру 

речових прав на  

Внесення до Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно запису про  
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виконавчого 

комітету міської 

ради 

нерухоме майно скасування запису про 

державну реєстрацію прав. 

Витяг з Державного реєстру 

прав 

111 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Надання інформації 

з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 

Інформаційна довідка з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно 

112 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація 

повідомлення про 

початок виконання 

підготовчих робіт / 

про зміну даних у 

повідомленні про 

початок виконання 

підготовчих робіт 

Реєстрація повідомлення 

про початок виконання 

підготовчих робіт / про 

зміну даних у повідомленні 

про початок виконання 

підготовчих робіт 

113 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація 

повідомлення про 

початок виконання 

будівельних робіт 

щодо об’єктів, 

будівництво яких 

здійснюється на 

підставі 

будівельного 

паспорта / про зміну 

даних у 

повідомленні про 

початок виконання 

будівельних робіт   

щодо об’єктів, 

будівництво 

яких  здійснюється 

на підставі 

будівельного 

паспорта 

Реєстрація повідомлення 

про початок виконання 

будівельних робіт щодо 

об’єктів, будівництво яких 

здійснюється на підставі 

будівельного паспорта / про 

зміну даних у повідомленні 

про початок виконання 

будівельних робіт щодо 

об’єктів, будівництво 

яких здійснюється на 

підставі будівельного 

паспорта 

114 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного  

Реєстрація 

повідомлення про 

початок виконання  

Реєстрація повідомлення 

про початок виконання 

будівельних робіт щодо  
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контролю 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

будівельних робіт 

щодо об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 

належать до 

об’єктів з 

незначними 

наслідками (СС1) / 

про зміну даних у 

повідомленні про 

початок виконання 

будівельних робіт 

щодо об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 

належать до 

об’єктів з 

незначними 

наслідками (СС1) 

об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) / про зміну даних у 

повідомленні про початок 

виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) належать 

до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1) 

115 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація 

повідомлення про 

зміну даних у 

зареєстрованій 

декларації про 

початок виконання 

підготовчих/ 

будівельних робіт 

Реєстрація повідомлення 

про зміну даних у 

зареєстрованій декларації 

про початок виконання 

підготовчих / 

будівельних робіт 

116 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація 

декларації про 

готовність до 

експлуатації 

об’єкта, 

будівництво якого 

здійснено на 

підставі 

будівельного 

паспорта 

Реєстрація декларації про 

готовність до експлуатації 

об’єкта, будівництво якого 

здійснено на підставі 

будівельного паспорта 

117 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю  

Реєстрація 

декларації про 

готовність до 

експлуатації  

Реєстрація декларації про 

готовність до експлуатації 

об’єкта, що за класом 

наслідків (відповідальності)  
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виконавчого 

комітету міської 

ради 

об’єкта, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 

належить до 

об’єктів з 

незначними 

наслідками (СС1) 

належить до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) 

118 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація 

декларації про 

готовність до 

експлуатації 

самочинно 

збудованого 

об’єкта, на яке 

визнано право 

власності за 

рішенням суду 

Реєстрація декларації про 

готовність до експлуатації 

самочинно збудованого 

об’єкта, на яке визнано 

право власності за 

рішенням суду 

119 

Старокостянтинів-

ський районний 

відділ Управління 

ДМС 

у Хмельницькій 

області 

Вклеювання до 

паспорта 

громадянина 

України фотокартки 

при досягненні 

громадянином 25- і 

45-річного віку 

Вклеювання до паспорта 

громадянина України 

фотокартки при досягненні 

громадянином 25- і 45-

річного віку 

120 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

земельної ділянки з 

видачею витягу з 

Державного 

земельного кадастру 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку на 

підтвердження державної 

реєстрації земельної 

ділянки; 

 

повідомлення про відмову в 

прийнятті заяви про 

державну реєстрацію 

земельної ділянки; 

 

рішення про відмову у 

здійсненні державної 

реєстрації земельної 

ділянки 

121 Відділ у Внесення до Витяг з Державного 
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Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Державного 

земельного кадастру 

відомостей (змін до 

них) про земельну 

ділянку 

земельного кадастру про 

земельну ділянку на 

підтвердження внесення 

відомостей (змін до них) до 

Державного земельного 

кадастру; 

 

повідомлення про відмову у 

прийнятті заяви про 

внесення відомостей (змін 

до них) до Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку; 

 

рішення про відмову у 

внесенні відомостей (змін 

до них) до Державного 

земельного кадастру 

122 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Внесення до 

Державного 

земельного кадастру 

відомостей про межі 

частини земельної 

ділянки, на яку 

поширюються права 

суборенди, 

сервітуту, з видачею 

витягу 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку на 

підтвердження внесення до 

Державного земельного 

кадастру відомостей про 

межі частини земельної 

ділянки, на яку 

поширюються права 

суборенди, сервітуту; 

 

повідомлення про відмову у 

прийнятті заяви про 

внесення відомостей (змін 

до них) до Державного 

земельного кадастру про 

межі частини земельної 

ділянки, на яку 

поширюються права 

суборенди, сервітуту; 

 

рішення про відмову у 

внесенні відомостей (змін 

до них) до Державного  
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  земельного кадастру про 

межі частини земельної 

ділянки, на яку 

поширюються права 

суборенди, сервітуту 

123 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Внесення до 

Державного 

земельного кадастру 

відомостей (змін до 

них) про землі в 

межах територій 

адміністративно-

територіальних 

одиниць, з видачею 

витягу 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

землі в межах територій 

адміністративно-

територіальних одиниць на 

підтвердження внесення 

відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій 

адміністративно-

територіальних одиниць; 

 

повідомлення про відмову у 

реєстрації заяви про 

внесення відомостей (змін 

до них) до Державного 

земельного кадастру; 

 

Рішення про відмову у 

внесені до Державного 

земельного кадастру 

відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій 

адміністративно-

територіальних одиниць 

124 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

обмежень у 

використанні земель 

з видачею витягу 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

обмеження у використанні 

земель; 

 

повідомлення про відмову в 

прийнятті заяви про 

державну реєстрацію 

обмеження у використанні 

земель; 

 

рішення про відмову у  
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  державній реєстрації 

обмеження у використанні 

земель 

125 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Внесення до 

Державного 

земельного кадастру 

відомостей про 

обмеження у 

використанні 

земель, встановлені 

законами та 

прийнятими 

відповідно до них 

нормативно-

правовими актами, з 

видачею витягу 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

обмеження у використанні 

земель, який надається на 

підтвердження внесення до 

Державного земельного 

кадастру відомостей про 

обмеження у використанні 

земель, встановлені 

законами та прийнятими 

відповідно до них 

нормативно-правовими 

актами; 

 

повідомлення про відмову в 

прийнятті заяви про 

внесення відомостей про 

обмеження у використанні 

земель, встановлені 

законами та прийнятими 

відповідно до них 

нормативно-правовими 

актами;  

 

рішення про відмову у 

внесенні відомостей (змін 

до них) до Державного 

земельного кадастру 

126 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі витягу з 

Державного 

земельного кадастру 

про обмеження у 

використанні земель 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

обмеження у використанні 

земель або повідомлення 

про відмову у наданні 

відомостей з Державного 

земельного кадастру 

127 
Відділ у 

Старокостянтинів- 

Виправлення 

технічної помилки у 

Протокол виправлення 

помилки; 
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ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

відомостях з 

Державного 

земельного 

кадастру, допущеної 

органом, що 

здійснює його 

ведення, з видачею 

витягу 

заміна документу, в якому 

виявлено помилку (витяг, 

довідку з Державного 

земельного кадастру, 

викопіювання з 

картографічних матеріалів 

Державного земельного 

кадастру) заявникові за його 

бажанням; 

 

відмова у виправленні 

помилки 

128 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі витягу з 

Державного 

земельного кадастру 

про земельну 

ділянку 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку або 

повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з 

Державного земельного 

кадастру 

129 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

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) 

Довідка про наявність та 

розмір земельної частки 

(паю), довідка про наявність 

у Державному земельному 

кадастрі відомостей про 

одержання у власність 

земельної ділянки в межах 

норм безоплатної 

приватизації за певним 

видом її цільового 

призначення (використання) 

або повідомлення про 

відмову у наданні 

відомостей з Державного 

земельного кадастру 

130 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного  

Видача довідки з 

державної 

статистичної 

звітності з  

Довідка з державної 

статистичної звітності з 

кількісного обліку земель 

про наявність земель та  
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управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

кількісного обліку 

земель про 

наявність земель та 

розподіл їх за 

власниками земель, 

землекористувачам,

угіддями 

розподіл їх за власниками 

земель, 

землекористувачами, 

угіддями 

131 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі витягу з 

Державного 

земельного кадастру 

про землі в межах 

території 

адміністративно-

територіальних 

одиниць 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

землі в межах території 

адміністративно-

територіальних одиниць або 

повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з 

Державного земельного 

кадастру 

132 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі довідки, що 

містить узагальнену 

інформацію про 

землі (території) 

Довідка, що містить 

узагальнену інформацію 

про землі (території) або 

повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з 

Державного земельного 

кадастру 

133 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Видача відомостей з 

документації із 

землеустрою, що 

включена до 

Державного фонду 

документації із 

землеустрою 

Відомості з документації із 

землеустрою, що включена 

до Державного фонду 

документації із 

землеустрою 

134 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій  

Видача витягу з 

технічної 

документації про 

нормативну 

грошову оцінку 

земельної ділянки 

Витяг з технічної 

документації про 

нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки 
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 області   

135 

Відділ у 

Старокостянтинів-

ському районі 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі 

викопіювання з 

картографічної 

основи державного 

земельного 

кадастру, 

кадастрової карти 

(плану) 

Викопіювання з 

картографічної основи 

Державного земельного 

кадастру, кадастрової карти 

(плану) або повідомлення 

про відмову у наданні 

відомостей з Державного 

земельного кадастру 

136 

Сектор у 

Хмельницькій 

області 

Державного 

агентства водних 

ресурсів України  

Видача дозволу на 

спеціальне 

водокористування 

Дозвіл на спеціальне 

водокористування або лист 

про відмову у видачі 

дозволу із зазначенням 

причини відмови та 

поверненням всіх доданих 

до заяви матеріалів  

137 

Сектор у 

Хмельницькій 

області 

Державного 

агентства водних 

ресурсів України 

Анулювання 

дозволу на 

спеціальне 

водокористування 

Наказ про анулювання 

дозволу на спеціальне 

водокористування 

138 

Департамент 

агропромислового 

розвитку, екології 

та природних 

ресурсів 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації  

Видача дозволу на 

викиди 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними 

джерелами 

Дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

або письмове повідомлення 

суб’єкту господарювання 

про відмову у видачі 

дозволу 

139 

Департамент 

агропромислового 

розвитку, екології 

та природних 

ресурсів 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Переоформлення 

дозволу на викиди 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними 

джерелами 

Переоформлений дозвіл на 

викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними 

джерелами 
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140 

Департамент 

агропромислового 

розвитку, екології 

та природних 

ресурсів 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Анулювання 

дозволу на викиди 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними 

джерелами 

Прийняття (винесення) 

рішення про анулювання 

дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

141 

Департамент 

агропромислового 

розвитку, екології 

та природних 

ресурсів 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Отримання 

висновку державної 

екологічної 

експертизи 

Висновок державної 

екологічної експертизи 

142 

Департамент 

агропромислового 

розвитку, екології 

та природних 

ресурсів 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Реєстрація 

декларації про 

відходи 

Реєстрація декларації про 

відходи в електронній 

системі дозвільних 

процедур у сфері 

поводження з відходами або 

письмове повідомлення 

щодо необхідності 

виправлення/уточнення 

наданих відомостей у 

декларації про відходи 

143 

Департамент 

агропромислового 

розвитку, екології 

та природних 

ресурсів 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Дозвіл на 

спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

у межах територій 

та об’єктів 

природно-

заповідного фонду 

загальнодержавного 

значення 

видача документа 

дозвільного характеру – 

дозволу на спеціальне 

використання природних 

ресурсів у межах територій 

та об’єктів природно-

заповідного фонду 

загальнодержавного 

значення; 

 

відмова у видачі документа 

дозвільного характеру із 

зазначенням передбачених 

законом підстав для такої 

відмови 
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144 

Управління 

патрульної поліції 

в Хмельницькій 

області 

Департаменту  

патрульної поліції 

Дозвіл на участь у 

дорожньому русі 

транспортного 

засобу, вагові або 

габаритні параметри 

якого перевищують 

нормативні   

Видача дозволу на участь у 

дорожньому русі 

транспортного засобу, 

вагові або габаритні 

параметри якого 

перевищують нормативні 

145 

Управління 

патрульної поліції 

в Хмельницькій 

області 

Департаменту 

патрульної поліції 

Погодження 

маршруту руху 

транспортного 

засобу під час 

дорожнього 

перевезення 

небезпечних 

вантажів 

Видача погодження 

маршруту руху 

транспортного засобу під 

час дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів 

146 

Старокостянтинів-

ський РС ГУ 

ДСНС України у 

Хмельницькій 

області 

Реєстрація 

декларації 

відповідності 

матеріально-

технічної бази 

суб’єкта 

господарювання 

вимогам 

законодавства з 

питань пожежної 

безпеки 

Реєстрація декларації, або 

відмова в реєстрації 

декларації 

147 

Старокостянтинів-

ське міськрайонне 

управління 

Головного 

управління 

Держпродспожив-

служби у 

Хмельницькій 

області  

Видача дозволу на 

проведення 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних 

робіт на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях, 

діяльність яких 

пов'язана з 

використанням 

джерел іонізуючого 

випромінювання 

Видача дозволу 

(санітарного паспорта) на 

роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими 

джерелами іонізуючого 

випромінювання 
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148 

Старокостянтинів-

ське міськрайонне 

управління 

Головного 

управління 

Держпродспожив-

служби у 

Хмельницькій 

області 

Видача дозволу на 

проведення 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних 

робіт на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях, 

діяльність яких 

пов'язана з 

використанням 

джерел 

неіонізуючого 

випромінювання 

Видача дозволу 

149 

Старокостянтинів-

ське міськрайонне 

управління 

Головного 

управління 

Держпродспожив-

служби у 

Хмельницькій 

області 

Видача 

експлуатаційного 

дозволу операторам 

ринку, що 

провадить 

діяльність, 

пов’язану з 

виробництвом 

та/або зберіганням 

харчових продуктів 

тваринного 

походження 

Видача дозволу для 

провадження діяльності 

операторів потужностей 

(об’єктів), пов’язаної з 

виробництвом та/або 

зберіганням харчових 

продуктів тваринного 

походження 

150 

Старокостянтинів-

ське міськрайонне 

управління 

Головного 

управління 

Держпродспожив-

служби у 

Хмельницькій 

області 

Видача 

експлуатаційного 

дозволу для 

провадження 

діяльності: на 

потужностях 

(об'єктах) з 

переробки 

неїстівних 

продуктів 

тваринного 

походження; на 

потужностях  

Видача дозволу 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 
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 (об'єктах) з 

виробництва, 

змішування та 

приготування 

кормових добавок, 

преміксів і кормів 

 

151 

Головне 

управління 

Держпродспожив-

служби у 

Хмельницькій 

області  

Видача дозволу на 

проведення 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних 

робіт на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях, 

діяльність яких 

пов’язана з 

використанням 

джерел 

неіонізуючого 

випромінювання 

Видача дозволу 

152 

Головне 

управління 

Держпродспожив-

служби у 

Хмельницькій 

області 

Видача дозволу 

(санітарного 

паспорту) на роботи 

з радіоактивними 

речовинами та 

іншими джерелами 

іонізуючого 

випромінювання 

Видача дозволу 

(санітарного паспорту) на 

роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими 

джерелами іонізуючого 

випромінювання 

153 

Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Проведення 

державної 

експертизи 

землевпорядної 

документації (для 

юридичних осіб та 

фізичних осіб-

підприємців) 

Висновок державної 

експертизи землевпорядної 

документації або відмова у 

проведенні реєстрації 

об’єкта експертизи 

154 

Головне 

управління 

Держгеокадастру у  

Видача відомостей з 

документації із 

землеустрою, що  

Відомості з документації із 

землеустрою, що включена 

до Державного фонду  
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Хмельницькій 

області 

включена до 

Державного фонду 

документації із 

землеустрою 

документації із 

землеустрою 

155 

Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Видача рішення про 

надання у постійне 

користування та 

надання в оренду 

земельних ділянок 

сільськогосподарсь-

кого призначення 

державної власності 

(для юридичних 

осіб та фізичних 

осіб-підприємців) 

Видача рішення щодо 

передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності або відмова у 

його наданні 

156 

Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій 

області 

Видача дозволу на 

зняття та 

перенесення 

ґрунтового покриву 

(родючого шару 

ґрунту) земельної 

ділянки 

Видача дозволу на зняття та 

перенесення ґрунтового 

покриву (родючого шару 

ґрунту) земельної ділянки 

або відмова у видачі 

дозволу на зняття та 

перенесення ґрунтового 

покриву (родючого шару 

ґрунту) земельної ділянки з 

зазначенням визначених 

законом підстав 

157 

Управління 

Держпраці у 

Хмельницькій 

області 

Видача дозволу на 

виконання робіт 

підвищеної 

небезпеки та 

експлуатацію 

(застосування) 

машин, механізмів, 

устаткування 

підвищеної 

небезпеки 

Дозвіл на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та 

експлуатацію 

(застосування) машин, 

механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки або 

повідомлення про відмову у 

його видачі 

158 

Управління 

Держпраці у 

Хмельницькій 

області 

Анулювання 

дозволу на 

виконання робіт 

підвищеної 

небезпеки та  

Анулювання дозволу на 

виконання робіт підвищеної 

небезпеки та експлуатацію 

(застосування) машин, 

механізмів, устаткування  



46 

Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

 

 експлуатацію 

(застосування) 

машин, механізмів, 

устаткування 

підвищеної 

небезпеки 

підвищеної небезпеки, 

відмітка про анулювання на 

бланку дозволу, 

повідомлення про 

анулювання 

159 

Управління 

Держпраці у 

Хмельницькій 

області 

Реєстрація 

декларації 

відповідності 

матеріально-

технічної бази 

вимогам 

законодавства з 

охорони праці та 

промислової 

безпеки 

Реєстрація декларації 

відповідності матеріально-

технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з 

питань охорони праці та 

промислової безпеки 

(відмітка на бланку 

декларації) 

160 

Управління 

Держпраці у 

Хмельницькій 

області 

Зняття з обліку 

великотоннажних та 

інших 

технологічних 

транспортних 

засобів, що не 

підлягають 

експлуатації на 

вулично-дорожній 

мережі загального 

користування 

У разі зняття 

технологічного 

транспортного засобу з 

обліку у зв’язку з його 

відчуженням – видача 

Свідоцтва про реєстрацію 

технологічного 

транспортного засобу з 

відміткою «Знято з обліку». 

У разі зняття 

технологічного 

транспортного засобу з 

обліку у зв’язку з 

непридатністю до 

подальшого використання 

та його вибракуванням 

(списанням) – видача копії 

Свідоцтва про реєстрацію  

технологічного 

транспортного засобу з 

відміткою «Знято з обліку», 

завіреної суб’єктом надання 

адміністративної послуги. 

У разі надання неповного 

пакету документів,  
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  визначених Порядком, 

та/або їх оформлення з 

порушенням вимог чинного 

законодавства, або на який 

накладено арешт чи 

заборону на зняття його з 

обліку, та в інших випадках, 

передбачених 

законодавством – письмова 

відповідь власнику із 

зазначенням причин, що 

унеможливлюють надання 

послуги 

161 

Управління 

Держпраці у 

Хмельницькій 

області 

Відомча реєстрація 

(тимчасова 

реєстрація) 

великотоннажних та 

інших 

технологічних 

транспортних 

засобів, що не 

підлягають 

експлуатації на 

вулично-дорожній 

мережі загального 

користування 

Свідоцтво про реєстрацію 

технологічного 

транспортного засобу та 

номерний знак, що 

відповідає державному 

стандарту. 

У разі надання неповного 

пакету документів, 

визначених Порядком, 

та/або їх оформлення з 

порушенням вимог чинного 

законодавства, або на який 

накладено арешт чи 

заборону на зняття його з 

обліку, та в інших випадках, 

передбачених 

законодавством – письмова 

відповідь власнику із 

зазначенням причин, що 

унеможливлюють надання 

послуги 

162 

Управління 

Держпраці у 

Хмельницькій 

області 

Відомча 

перереєстрація 

великотоннажних та 

інших 

технологічних 

транспортних 

засобів, що не  

Свідоцтво про реєстрацію 

технологічного 

транспортного засобу та 

номерний знак, що 

відповідає державному 

стандарту. 

У разі надання неповного  
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 підлягають 

експлуатації на 

вулично-дорожній 

мережі загального 

користування 

пакету документів, 

визначених Порядком, 

та/або їх оформлення з 

порушенням вимог чинного 

законодавства, або на який 

накладено арешт чи 

заборону на зняття його з 

обліку, та в інших випадках, 

передбачених 

законодавством – письмова 

відповідь власнику із 

зазначенням причин, що 

унеможливлюють надання 

послуги 

163 

Управління 

культури, 

національностей, 

релігій та туризму 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Дозвіл на 

проведення робіт на 

пам’ятках місцевого 

значення (крім 

пам’яток 

археології), їх 

територіях та в 

зонах охорони 

Дозвіл на проведення робіт 

на пам’ятках місцевого 

значення (крім пам’яток 

археології), їх територіях та 

в зонах охорони 

164 

Управління 

культури, 

національностей, 

релігій та туризму 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Погодження 

відчуження або 

передачі пам’яток 

місцевого значення 

їхніми власниками 

чи уповноваженими 

ними органами 

іншим особам у 

володіння, 

користування або 

управління 

Погодження відчуження або 

передачі пам’яток місцевого 

значення їхніми власниками 

чи уповноваженими ними 

органами іншим особам у 

володіння, користування 

або управління 

165 

Управління 

культури, 

національностей, 

релігій та туризму 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Погодження 

програм та проектів 

містобудівних, 

архітектурних і 

ландшафтних 

перетворень, 

будівельних, 

меліоративних,  

Погодження програм та 

проектів містобудівних, 

архітектурних і 

ландшафтних перетворень, 

будівельних, 

меліоративних, шляхових, 

земельних робіт, реалізація 

яких може позначитися на  
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 шляхових, 

земельних робіт, 

реалізація яких 

може позначитися 

на стані пам’яток 

місцевого значення, 

їх територій ї зон 

охорони 

стані пам’яток місцевого 

значення, їх територій ї зон 

охорони 

166 

Управління 

культури, 

національностей, 

релігій та туризму 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Реєстрація дозволів 

на проведення 

археологічних 

розвідок, розкопок 

Реєстрація дозволів на 

проведення археологічних 

розвідок, розкопок 

167 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

створення 

громадського 

об’єднання   

 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

 рішення про проведення 

державної реєстрації; 

 виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

 установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування; 

 рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

168 

Головне 

територіальне 

управління юстиції  

Державна 

реєстрація 

включення  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру  
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у Хмельницькій 

області 

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 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

   виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення та 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

169 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

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 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

   виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

    установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі,  

виготовлений шляхом 

сканування – у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

 рішення та повідомлення 

про відмову у державній 
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  реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

170 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація рішення 

про виділ 

громадського 

об'єднання 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

   рішення та 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

171 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація рішення 

про припинення 

громадського 

об'єднання 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

 рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

172 

Головне  

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна  

реєстрація рішення 

про відміну рішення 

про припинення 

громадського 

об'єднання 

Внесення відповідного  

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 
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      рішення про проведення 

державної реєстрації; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

173 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація  зміни 

складу комісії з 

припинення (комісії 

з реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) 

громадського 

об'єднання 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

 рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

174 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області   

Державна 

реєстрація 

припинення  

громадського 

об’єднання в 

результаті його 

ліквідації 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

 рішення про проведення 

державної реєстрації;  
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   рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

175 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення  

громадського 

об'єднання в 

результаті його 

реорганізації 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

176 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

створення 

відокремленого  

підрозділу 

громадського 

об’єднання 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

 виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

 рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

177 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація внесення 

змін до відомостей 

про відокремлений 

підрозділ 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та  
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 громадського 

об’єднання 

громадських формувань; 

рішення про проведення 

державної реєстрації; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

178 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення 

відокремленого 

підрозділу 

громадського 

об’єднання 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

 рішення про проведення 

державної реєстрації; 

 рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

179 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

створення 

організації 

роботодавців, 

об’єднання 

організацій  

роботодавців 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

 рішення про проведення 

державної реєстрації; 

 виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 
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  юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування; 

   рішення та 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

180 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

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 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

   виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення та 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

181 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація змін до 

відомостей про 

організацію 

роботодавців, 

об’єднання 

організацій 

роботодавців, що  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 
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 містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань, у тому 

числі змін до 

установчих 

документів 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

  установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування – у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

   рішення та 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

182 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація рішення 

про припинення 

організації 

роботодавців, 

об’єднання 

організацій 

роботодавців   

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови   

183 
Головне 

територіальне 

Державна 

реєстрація зміни 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 
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управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

складу комісії з 

припинення (комісії 

з реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) організації 

роботодавців, 

об’єднання 

організацій 

роботодавців 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

184 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення 

організації 

роботодавців, 

об’єднання 

організацій 

роботодавців в 

результаті ліквідації 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

185 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення  

організації 

роботодавців, 

об’єднання 

організацій 

роботодавців в 

результаті 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру  

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 
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 реорганізації рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

186 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

створення 

професійної спілки, 

організації 

професійних спілок, 

об’єднання 

професійних спілок 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування – у разі 

створення юридичної особи 

на підставі власного 

установчого документа 

187 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

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    

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

   виписка з Єдиного  

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 
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 юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

  державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

188 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

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 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

 установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування – у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

189 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій   

Державна 

реєстрація рішення 

про припинення 

професійної спілки,   

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру  

юридичних осіб, фізичних 
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області організації 

професійних спілок, 

об’єднання 

професійних спілок 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

 рішення про проведення 

державної реєстрації; 

 виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань*; 

 рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

190 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація зміни 

складу комісії з 

припинення (комісії 

з реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) професійної 

спілки, організації 

професійних спілок, 

об’єднання 

професійних спілок 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці*; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

191 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення 

професійної спілки, 

організації  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та  
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 професійних спілок, 

об’єднання 

професійних спілок 

в результаті 

ліквідації 

громадських формувань; 

 рішення про проведення 

державної реєстрації; 

 рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

192 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення 

професійної спілки, 

організації 

професійних спілок, 

об’єднання 

професійних спілок 

в результаті 

реорганізації 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

рішення про проведення 

державної реєстрації; 

рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

193 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

створення 

структурного 

утворення 

політичної партії 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

 рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

194 
Головне 

територіальне  

Державна 

реєстрація  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного  
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управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

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 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

195 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація змін до 

відомостей про 

структурне 

утворення 

політичної партії, 

що містяться в 

Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

   рішення та 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

196 

Головне 

територіальне 

управління юстиції  

Державна 

реєстрація рішення 

про припинення  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру  
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у Хмельницькій 

області 

структурного 

утворення 

політичної партії 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

197 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація зміни 

складу комісії з 

припинення (комісії 

з реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) 

структурного 

утворення 

політичної партії 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

198 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення 

структурного 

утворення  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та  
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 політичної партії в 

результаті його 

ліквідації 

громадських формувань;       

    рішення про проведення 

державної реєстрації; 

рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

199 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення 

структурного 

утворення 

політичної партії в 

результаті його 

реорганізації 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

   рішення та 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

200 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

створення творчої 

спілки, 

територіального 

осередку творчої 

спілки 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

   виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування – у разі 

створення юридичної особи 
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  на підставі власного 

установчого документа; 

рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

201 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

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 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

202 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

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  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 
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 документів   установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування – у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

203 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація рішення 

про припинення 

творчої спілки, 

територіального 

осередку творчої 

спілки 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення про проведення 

державної реєстрації; 

   виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

   рішення та 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

204 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація зміни 

складу комісії з 

припинення (комісії 

з реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) творчої 

спілки, 

територіального 

осередку творчої  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

 рішення про проведення 

державної реєстрації; 

 виписка з Єдиного 

державного реєстру  
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 спілки юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань – у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у виписці; 

   рішення та 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

205 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення творчої 

спілки, 

територіального 

осередку творчої 

спілки в результаті 

ліквідації 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

206 

Головне 

територіальне 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

припинення творчої 

спілки, 

територіального 

осередку творчої 

спілки в результаті 

реорганізації 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

  рішення про проведення 

державної реєстрації; 

  рішення та повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

207 

Старокостянтинів-

ський районний 

відділ державної  

Державна 

реєстрація 

народження 

Свідоцтво про народження 

(витяг з Державного реєстру 

актів цивільного стану  
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реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного 

територіального 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

 громадян про державну 

реєстрацію народження із 

зазначенням відомостей про 

батька відповідно до 

частини першої ст. 135 

СКУ) або рішення про 

відмову в проведенні 

державної реєстрації 

народження 

208 

Старокостянтинів-

ський районний 

відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного 

територіального 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація смерті 

Свідоцтво про смерть та 

витяг з Державного реєстру 

актів цивільного стану 

громадян про смерть для 

отримання допомоги на 

поховання або рішення про 

відмову в проведенні 

державної реєстрації смерті 

209 

Старокостянтинів-

ський районний 

відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного 

територіального 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація шлюбу 

Письмова відмова в 

проведенні державної 

реєстрації шлюбу 

210 

Старокостянтинів-

ський районний 

відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного 

територіального 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Державна 

реєстрація 

розірвання шлюбу 

Письмова відмова в 

проведенні державної 

реєстрації розірвання 

шлюбу 

211 
Старокостянтинів-

ський районний  

Державна 

реєстрація зміни  

Висновок про надання 

дозволу на зміну імені чи  



 

 

Керуючий справами   підпис   В. Янзюк 
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відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного 

територіального 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

імені про відмову у зміні імені 

212 

Старокостянтинів-

ський районний 

відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного 

територіального 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Внесення змін до 

актових записів 

цивільного стану 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію акту цивільного 

стану або висновок про 

відмову у внесенні змін до 

актових записів цивільного 

стану   

213 

Старокостянтинів-

ський районний 

відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного 

територіального 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Поновлення актових 

записів цивільного 

стану 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію акту цивільного 

стану або висновок про 

відмову у поновленні 

актового запису цивільного 

стану 

214 

Старокостянтинів-

ський районний 

відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного 

територіального 

управління юстиції 

у Хмельницькій 

області 

Анулювання 

актових записів 

цивільного стану 

Повідомлення про 

анулювання актового 

запису цивільного стану або 

висновок про відмову в 

анулюванні актового запису 

цивільного стану 


