
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

31 жовтня 2013 року №411 

 

Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», наказу Міністерства 

юстиції України від 13.07.2016 року № 1920/5 «Про затвердження типових інформаційних 

карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб- 

підприємців», п. 4.1 рішення 32 сесії міської ради від 27 червня 2013 року №3 «Про 

затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Старокостянтинівської міської ради», враховуючи пропозиції відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської ради, з метою приведення у відповідність 

переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради, до вимог діючого законодавства, 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 у новій редакції (додається). 

 

 

 

Заступник міського голови                                  підпис                                   В. Камінська 

 

 

08 вересня 2016 року  Старокостянтинів   №302 п.2 

 
 

                                                  

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

31.10.2013 року №411 

(в редакції рішення виконавчого комітету 

міської ради  

08.09.2016 року №302 п.2) 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних   

послуг виконавчого комітету міської ради 

 

№ 

з/п 

Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги 

Назва адміністративної 

послуги 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

1 2 3 4 

1 

Загальний відділ 

виконавчого комітету 

міської ради 

Копія рішення, витяг з 

рішення виконавчого комітету 

міської ради, копія 

розпорядження міського 

голови 

Копія (витяг) рішення 

виконавчого комітету 

міської ради, копія 

розпорядження міського 

голови 

2 

Відділ сприяння 

діяльності депутатів 

виконавчого комітету 

міської ради 

Копія рішення, витяг з 

рішення міської ради 

Копія рішення міської 

ради, витяг з рішення 

міської ради 

3 

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

Оздоровлення дітей пільгових 

категорій 

Підбір та направлення 

на оздоровлення дітей 

4 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Призначення опіки Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

5 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Надання статусу дитини- 

сироти 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

6 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

7 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Виявлення дітей, які 

залишились без батьківського 

піклування 

Постановка на облік 

8 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Влаштування дитини до 

закладу для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

9 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Інформування кандидатів в 

усиновлювачі про дітей, які 

можуть бути усиновлені, 

видача направлень для 

знайомства та встановлення 

контакту з дитиною 

Видача направлення 

кандидатам в 

усиновлювачі 

10 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Облік дітей, які можуть бути 

усиновлені 

Постановка на місцевий 

облік  

 

  



2 

Продовження додатку 1 

1 2 3 4 

11 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Облік громадян України, які 

постійно проживають на 

території України і бажають 

усиновити дитину, видача 

висновку про можливість 

громадян бути усиновителями 

Висновок про 

можливість громадян 

бути усиновителями 

12 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Усиновлення одним з 

подружжя дитини другого з 

подружжя, видача висновку 

про доцільність усиновлення 

та відповідність його 

інтересам дитини 

Висновок про 

доцільність усиновлення 

та відповідність його 

інтересам дитини 

13 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Постановка дитини на 

первинний облік 

Наказ про взяття на 

первинний облік; 

заведення обліково-

статистичної картки 

14 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Втрата статусу дитини- 

сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

15 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Повернення дитини на 

виховання в сім’ю 

Висновок про 

доцільність 

(недоцільність) 

повернення дитини в 

сім’ю 

16 

 

 

 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Висновок про можливість 

створення прийомної сім’ї, 

дитячого будинку сімейного 

типу та влаштування до них 

на спільне проживання та 

виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

17 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Вирішення спору між 

батьками щодо участі у 

вихованні дитини одного з 

батьків 

Висновок органу опіки 

та піклування 

18 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Вирішення спору між 

батьками щодо визначення 

імені, прізвища, по батькові 

дитини 

Висновок органу опіки 

та піклування 

19 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Вирішення спору між 

батьками щодо визначення 

місця проживання дитини 

Висновок органу опіки 

та піклування 

20 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Висновок органу опіки та 

піклування щодо доцільності 

(недоцільності) позбавлення 

батьківських прав 

Висновок органу опіки 

та піклування 

21 
Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Висновок органу опіки та 

піклування щодо доцільності 

Висновок органу опіки 

та піклування 



3 

Продовження додатку 1 

1 2 3 4 

 
міської ради  (недоцільності) поновлення 

батьківських прав 

 

22 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Здійснення контролю за 

цільовим витрачанням 

аліментів 

Висновок органу опіки 

та піклування 

23 

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

міської ради 

Містобудівні умови та 

обмеження забудови 

земельної ділянки 

Містобудівні умови та 

обмеження забудови 

земельних ділянок 

24 

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

міської ради 

Будівельний паспорт забудови 

земельної ділянки 

Будівельний паспорт 

25 

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реєстрація паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для 

провадження тимчасової 

діяльності 

Паспорт прив’язки 

26 

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

міської ради 

Дозвіл на перепланування 

квартир у багатоповерхових 

житлових будинках, що не 

порушує цілісності несучих 

конструкцій будинку 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

міської ради 

Впорядкування адресного 

господарства 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

28 

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

міської ради 

Переведення садових і дачних 

будинків у жилі будинки 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

29 

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  

30 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Затвердження технічної 

документації щодо 

встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок 

Рішення сесії міської 

ради  

31 

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 

32 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Вилучення земельної ділянки Рішення сесії міської 

ради 

33 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

Надання земельної ділянки в 

оренду 

Рішення сесії міської 

ради 



4 

Продовження додатку 1 

1 2 3 4 

 комітету міської ради   

34 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

Рішення сесії міської 

ради 

35 

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 

36 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Внесення змін до рішення 

сесії міської ради 

Рішення сесії міської 

ради 

37 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Поновлення договору оренди 

земельної ділянки 

Рішення сесії міської 

ради 

38 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського 

призначення 

Рішення сесії міської 

ради 

39 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Встановлення сервітутного 

землекористування 

Рішення сесії міської 

ради 

40 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Продовження терміну дії 

сервітутного 

землекористування 

Рішення сесії міської 

ради 

41 

Відділ з питань 

регулювання земельних 

відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Надання земельної ділянки в 

постійне користування 

Рішення сесії міської 

ради 

42 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради, 

дозвіл 

43 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Продовження терміну дії 

дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

Рішення начальника 

управління (керівника 

робочого органу), 

додаткова угода 

44 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Переоформлення дозволу на 

розміщення зовнішньої 

реклами на нового власника 

Рішення начальника 

управління (керівника 

робочого органу) 

45 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Рішення про продовження 

строку пріоритету заявника на 

місце розташування 

рекламного засобу 

Рішення начальника 

управління (керівника 

робочого органу), 

додаткова угода 

46 
Управління економіки 

виконавчого комітету 

Акт обстеження  

спеціалізованих підприємств 

Акт обстеження 



5 

Продовження додатку 1 

1 2 3 4 

 

міської ради та/або їх приймальних пунктів 

на відповідність вимогам 

Закону України «Про 

металобрухт» 

 

47 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Приватизація державного 

житлового фонду та жилих 

приміщень у гуртожитках 

міської комунальної власності  

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно (приватизоване 

житло) 

48 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Включення об’єкта 

комунальної власності до 

переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації 

Рішення сесії міської 

ради 

49 

Відділ з питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Ордер на видалення зелених 

насаджень 

Акт обстеження зелених 

насаджень, що 

підлягають видаленню, 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

про надання дозволу на 

видалення зелених 

насаджень, ордер на 

видалення зелених 

насаджень 

50 

Відділ з питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Рішення на видалення зелених 

насаджень 

Акт обстеження зелених 

насаджень, що 

підлягають видаленню, 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

про надання дозволу на 

видалення аварійних та 

сухостійних зелених 

насаджень 

51 

Відділ з питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Рішення на формування крон 

зелених насаджень 

Акт обстеження зелених 

насаджень, що 

підлягають формування 

крон, рішення 

виконавчого комітету 

міської ради про 

надання дозволу на 

формування крон  

зелених насаджень 

52 

Відділ з питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Ордер на пересадження 

зелених насаджень 

Акт обстеження зелених 

насаджень, що 

підлягають 

пересадженню, рішення 

виконавчого комітету 

міської ради про 

надання дозволу на 

пересадження зелених 

насаджень, ордер на 
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  пересадження зелених 

насаджень 

53 

Відділ з питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Ордер на посадку зелених 

насаджень 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

про надання дозволу на 

посадку зелених 

насаджень, ордер на 

посадку зелених 

насаджень 

54 

Відділ з питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Дозвіл на порушення об’єкту 

благоустрою 

Дозвіл на порушення 

об’єкту благоустрою 

55 

 

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 

56 

 

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 

57 

 

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 

58 

 

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 

59 

 

Юридично-житловий 

відділ виконавчого 

комітету міської ради 

 

Виключення жилих 

приміщень з числа службових 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

щодо виключення 

житлового приміщення 

з числа службових або 

про відмову  
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60 

Юридично-житловий 

відділ виконавчого 

комітету міської ради 

Ордер на житлове приміщення 

(постійне, службове) 

Ордер на житлове 

приміщення (постійне, 

службове) 

61 

 

 

Юридично-житловий 

відділ 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 

62 

Юридично-житловий 

відділ виконавчого 

комітету міської ради 

Реєстрація договору найму 

(піднайму) житлового 

приміщення 

Реєстрація договору 

найму (піднайму) 

житлового приміщення  

63 

 

 

Юридично-житловий 

відділ виконавчого 

комітету міської ради 

 

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 

64 

 

Юридично-житловий 

відділ виконавчого 

комітету міської ради 

 

Рішення адміністрації 

підприємства, установи, 

організації і відповідного 

профспілкового комітету про 

зняття з квартирного обліку 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

щодо зняття 

громадянина з 

квартирного обліку або 

про відмову у знятті з 

квартирного обліку 

65 

 

Юридично-житловий 

відділ виконавчого 

комітету міської ради 

 

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 

66 

 

Юридично-житловий 

відділ виконавчого 

комітету міської ради 

 

Внесення змін до квартиро-

облікових справ 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

щодо внесення змін до 

квартирно-облікової 

справи 

67 

Юридично-житловий 

відділ виконавчого 

комітету міської ради 

Про переоформлення 

особового рахунку  

неприватизованої квартири 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради  

про переоформлення 
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  особового рахунку 

неприватизованої 

квартири 

68 

Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Дозвіл на вчинення 

правочинів щодо нерухомого 

майна за участю малолітніх та 

неповнолітніх дітей 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

69 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

управління ДМС 

у Хмельницькій області 

Оформлення та видача 

паспорта громадянина 

України 

Паспорт громадянина 

України 

70 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

управління ДМС 

у Хмельницькій області 

Оформлення та видача 

паспорта громадянина 

України у разі обміну замість 

пошкодженого, втраченого 

або викраденого 

Паспорт громадянина 

України 

71 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

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 

72 

 

Відділ реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

Реєстрація місця проживання 

особи 

Внесення відомостей 

про реєстрацію місця 

проживання до 

документів. 

У разі реєстрації місця 

проживання особи віком 

до 16 років або 

реєстрації місця 

проживання особи, 

документованої 

паспортом громадянина 

України зразка 2015 

року (у формі картки), 

видається довідка про 

реєстрацію місця 

проживання 

73 

 

 

Відділ реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

Зняття з реєстрації місця 

проживання особи 

Внесення відомостей 

про зняття з реєстрації 

місця проживання до 

документів. 

У разі зняття з 

реєстрації місця 

проживання особи віком 

до 16 років або зняття з 

реєстрації місця 

проживання особи, 
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  документованої 

паспортом громадянина 

України зразка 2015 

року (у формі картки), 

видається довідка про 

зняття з реєстрації місця 

проживання 

74 

Відділ реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реєстрація місця перебування 

особи 

Внесення відомостей 

про реєстрацію місця 

перебування до 

документів 

75 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

управління ДМС 

Оформлення та видача 

довідки про реєстрацію місця 

проживання або місця  

перебування особи 

Довідка про реєстрацію 

місця проживання або 

місця перебування 

особи 

76 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

управління ДМС 

у Хмельницькій області 

Оформлення та видача або 

обмін паспорта громадянина 

України для виїзду за  кордон 

(у тому числі термінове 

оформлення) 

Паспорт громадянина 

України для виїзду за 

кордон 

77 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

управління ДМС 

у Хмельницькій області 

Оформлення та видача 

проїзного документа дитини 

Проїзний документ 

дитини 

78 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

області 

Державна реєстрація 

земельної ділянки з видачею 

витягу з Державного 

земельного кадастру 

Відкриття Поземельної 

книги на земельну 

ділянку. Витяг з 

Державного земельного 

кадастру на 

підтвердження 

державної реєстрації 

земельної ділянки 

або відмова у державній 

реєстрації земельної 

ділянки 

79 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

області 

Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку 

Витяг з Державного 

земельного кадастру на 

підтвердження внесення 

відомостей до 

Державного земельного 

кадастру або 

повідомлення про 

відмову у внесенні 

відомостей до 

Державного земельного 

кадастру 

80 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей про межі частини 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку на  
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районі Хмельницької 

області 

земельної ділянки, на яку 

поширюються права 

суборенди, сервітуту з 

видачею витягу 

підтвердження внесення 

до Державного 

земельного кадастру 

відомостей про межі 

частини земельної 

ділянки, на яку 

поширюються права 

суборенди, сервітуту 

або відмова у внесення 

відомостей (змін до них) 

до Державного 

земельного кадастру про 

межі частини земельної 

ділянки, на яку 

поширюються права 

суборенди, сервітуту 

81 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

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 на 

підтвердження внесення 

відомостей до 

Державного земельного 

кадастру або 

повідомлення про 

відмову у внесенні 

відомостей до 

Державного земельного 

кадастру 

82 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

області 

Державна реєстрація 

обмежень у використанні 

земель з видачею витягу 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

обмеження у 

використанні земель або 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації обмеження у 

використанні земель 

83 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

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, 

встановлені законами та 

прийнятими відповідно 

до них нормативно-

правовими актами або 

повідомлення про 

відмову у внесенні 

відомостей про 

обмеження у 

використанні земель, 

встановлені законами та 
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  прийнятими відповідно 

до них нормативно-

правовими актами 

84 

 

 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

області 

 

 

Надання відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у формі: 

1) витягу з Державного 

земельного кадастру про: 

      землі в межах території 

адміністративно-

територіальних одиниць 

 

 

 

 

обмеження у використанні 

земель  

 

 

 

 

 

земельну ділянку 

 

 

 

 

 

 

 

2) довідки, що містить 

узагальнену інформацію про 

землі (території) 

 

 

3) викопіювань з кадастрової 

карти (плану) та іншої 

картографічної документації 

 

 

 

1) Витяги з Державного 

земельного кадастру: 

витяг з Державного 

земельного кадастру або 

повідомлення про 

відмову у наданні 

відомостей з 

Державного земельного 

кадастру; 

витяг з Державного 

земельного кадастру або 

повідомлення про 

відмову у наданні 

відомостей з 

Державного земельного 

кадастру; 

витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку або 

повідомлення про 

відмову у наданні 

відомостей з 

Державного земельного 

кадастру; 

 2) довідка, що містить 

узагальнену інформацію 

про землі (території) або 

повідомлення про 

відмову у її наданні; 

3) викопіювання з 

кадастрової карти 

(плану) та іншої 

картографічної 

документації 

Державного земельного 

кадастру або 

повідомлення про 

відмову у наданні 

відомостей з 

Державного земельного 

кадастру 

85 
Управління 

Держгеокадастру у 

Виправлення технічної 

помилки у відомостях з 

Протокол виправлення 

помилки. Заміна 
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Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

області 

Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, 

що здійснює його ведення, з 

видачею витягу 

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 

86 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі 

Хмельницької області 

Видача довідки про:  

 

1) наявність та розмір 

земельної частки (паю)  

 

2) наявність у Державному 

земельному кадастрі 

відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у 

межах норм безоплатної  

приватизації за певним видом 

її цільового призначення 

(використання) 

 

 

 

1) довідка про наявність 

та розмір земельної 

частки (паю); 

2) 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 

вмотивована відмова в її 

наданні 

87 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

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 

88 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

області 

Видача довідки з державної 

статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл 

їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

Довідка з державної 

статистичної звітності 

про наявність земель та 

розподіл їх за 

власниками земель, 

землекористувачами, 

угіддями (за даними 

форми 6-зем) 

89 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

області 

Видача витягу з Державного 

реєстру сертифікованих 

інженерів-землевпорядників 

Витяг з Державного 

реєстру сертифікованих 

інженерів- 

землевпорядників 
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90 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

області 

Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної 

ділянки 

Витяг з технічної 

документації про 

нормативну грошову 

оцінку земельної 

ділянки 

91 

Управління 

Держгеокадастру у 

Старокостянтинівському 

районі Хмельницької 

області 

Видача витягу з Державного 

реєстру сертифікованих 

інженерів-геодезистів 

Витяг з Державного 

реєстру сертифікованих 

інженерів-геодезистів 

92 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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 

в електронній формі; 

установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування-у разі 

створення юридичної 

особи на підставі 

власного установчого 

документа; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

93 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб,  
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громадського формування) фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

 

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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, 

виготовлений шляхом 

сканування-у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

95 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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  
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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, 

виготовлений шляхом 

сканування; 

   повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

96 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Державна реєстрація переходу 

юридичної особи на діяльність 

на підставі модельного 

статуту (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 в 

електронній формі- 

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 

Старокостянтинівської 

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  
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громадських формувань; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

98 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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 

в електронній формі; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

99 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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 

в електронній формі; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

100 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету  

Державна реєстрація зміни 

складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації,  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 
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Старокостянтинівської 

міської ради 

ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

 

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; 

   повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

101 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

 

Державна реєстрація 

припинення юридичної особи 

в результаті її ліквідації (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 

102 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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 

103 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету  

Державна реєстрація 

створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру  
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Старокостянтинівської 

міської ради 

(крім громадського 

формування) 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

   повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

104 

 

 

 

 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

 

 

 

 

Державна реєстрація внесення 

змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ 

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; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

105 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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  
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 реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

106 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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 

громадських формувань в 

електронній формі; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

107 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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 в 

електронній формі; 

   повідомлення про 

відмову у державній 

 реєстрації із 

зазначенням виключного 

переліку підстав для 

відмови 

108 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну 

особу-підприємця, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань; 
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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; 

 повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

109 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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 

в електронній формі; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

110 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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 

111 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

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, громадського 

формування, що не має 

статусу юридичної 

особи, фізичної особи-  
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   підприємця 

112 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

 

 

Державна реєстрація:  

права власності на нерухоме 

майно інших речових прав на 

нерухоме майно (крім 

державної реєстрації іпотеки 

нерухомого майна) 

1. Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав власності 

на нерухоме майно, 

Державного реєстру 

іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження 

об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкта 

нерухомого майна. 

2. Рішення про 

зупинення державної 

реєстрації. 

3. Рішення про відмову в 

державній реєстрації 

прав та їх обтяжень 

113 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Видача інформаційної 

довідки з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, 

Державного реєстру іпотек, 

Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна 

Інформаційна довідка з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав власності 

на нерухоме майно, 

Державного реєстру 

іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження 

об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкта 

нерухомого майна 

114 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Хмельницької 

облдержадміністрації 

Дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

Дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними 

джерелами 

115 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Хмельницької 

облдержадміністрації 

Дозвіл на спеціальне 

водокористування 

Дозвіл на спеціальне 

водокористування 

116 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Хмельницької 

облдержадміністрації 

Висновок державної 

екологічної експертизи 
Висновок державної 

екологічної експертизи 

117 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Хмельницької 

облдержадміністрації 

Дозвіл на спеціальне 

використання об'єктів 

тваринного світу 

Дозвіл на спеціальне 

використання об'єктів 

тваринного світу 

118 Департамент екології та Реєстрація декларації про Декларація про 
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природних ресурсів 

Хмельницької 

облдержадміністрації 

утворення відходів утворення відходів 

119 

Управління Державної 

архітектурно-

будівельної інспекції у 

Хмельницькій області 

Реєстрація декларації про 

початок виконання 

підготовчих робіт 

Декларація про початок 

виконання підготовчих 

робіт 

120 

Управління Державної 

архітектурно-

будівельної інспекції у 

Хмельницькій області 

Внесення змін до  декларації 

про початок виконання 

підготовчих робіт 

Декларація про початок 

виконання підготовчих 

робіт 

121 

Управління Державної 

архітектурно-

будівельної інспекції у 

Хмельницькій області 

Реєстрація декларації про 

початок виконання 

будівельних робіт 

Декларація про початок 

виконання будівельних 

робіт 

122 

Управління Державної 

архітектурно-

будівельної інспекції у 

Хмельницькій області 

Внесення змін до  декларації 

про початок виконання 

будівельних робіт 

Декларація про початок 

виконання будівельних 

робіт 

123 

Управління Державної 

архітектурно-

будівельної інспекції у 

Хмельницькій області 

Реєстрація декларації про 

готовність об'єкта до 

експлуатації 

Декларація про 

готовність об'єкта до 

експлуатації 

124 

Управління Державної 

архітектурно-

будівельної інспекції у 

Хмельницькій області 

Внесення змін до декларації 

про готовність об'єкта до 

експлуатації 

Декларація про 

готовність об'єкта до 

експлуатації 

125 

Управління  

Держпродспоживслужби 

в м. Старокостянтинові  

Експлуатаційні дозволи 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  

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  

126 

Управління  

Держпродспоживслужби 

в м. Старокостянтинові 

Експлуатаційний дозвіл 

оператору ринку, що 

проводить 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 

127 Управління   Дозвіл на проведення Видача дозволу  
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Держпродспоживслужби 

в м. Старокостянтинові 

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 

128 

Управління  

Держпродспоживслужби 

в м. Старокостянтинові 

Дозвіл на проведення 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах та 

організаціях, діяльність яких 

пов'язана з використанням 

джерел неіонізуючого 

випромінювання  

Видача дозволу  

129 

Головне управління 

Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області 

Висновок державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи діючих об'єктів 

Висновок державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи діючих 

об'єктів 

130 

Головне управління 

Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області 

Висновок державної 

санітарно-епідеміологічної  

експертизи діючих об’єктів, у 

тому числі військового та 

оборонного призначення 

Висновок державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи діючих 

об’єктів, у тому числі 

військового та 

оборонного 

призначення 

131 

Головне управління 

Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області 

Дозвіл на проведення будь-

яких діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах, 

організаціях, діяльність яких 

пов'язана з використанням 

біологічних агентів, хімічної 

сировини, продукції та 

речовин з джерелами 

іонізуючого та неіонізуючого 

випромінювання і 

радіоактивних речовин- 

Дозвіл на проведення 

діагностичних,  

Дозвіл на проведення 

будь-яких 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в 

установах, організаціях, 

діяльність яких 

пов'язана з 

використанням 

біологічних агентів, 

хімічної сировини, 

продукції та речовин з 

джерелами іонізуючого 

та неіонізуючого  
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експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах, 

організаціях, діяльність яких 

пов'язана з використанням 

джерел неіонізуючого 

випромінювання 

випромінювання і 

радіоактивних речовин- 

Дозвіл на проведення 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в 

установах, організаціях, 

діяльність яких 

пов'язана з 

використанням джерел 

неіонізуючого 

випромінювання  

132 

Головне управління 

Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області 

Дозвіл на проведення будь-

яких діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах, 

організаціях, діяльність яких 

пов'язана з використанням 

джерел іонізуючих 

випромінювань («Санітарний 

паспорт»; «Санітарний 

паспорт на право експлуатації 

рентгенівського кабінету 

(пересувних і переносних 

(палатних) рентгенівських 

апаратів)»)  

 

Дозвіл на проведення 

будь-яких 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в 

установах, організаціях, 

діяльність яких 

пов'язана з 

використанням джерел 

іонізуючих 

випромінювань 

(«Санітарний паспорт»; 

«Санітарний паспорт на 

право експлуатації 

рентгенівського 

кабінету (пересувних і 

переносних (палатних) 

рентгенівських 

апаратів)») 

133 

Головне управління 

Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області 

Висновок державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи щодо продукції, 

напівфабрикатів, речовин, 

матеріалів та небезпечних 

факторів, використання, 

передача або збут яких може 

завдати шкоди здоров'ю 

людей 

Висновок державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи щодо 

продукції, 

напівфабрикатів, 

речовин, матеріалів та 

небезпечних факторів, 

використання, передача 

або збут яких може 

завдати шкоди здоров'ю  

134 
Головне управління 

Держсанепідслужби у  

Висновок державної 

санітарно-епідеміологічної 

Висновок державної 

санітарно- 
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 Хмельницькій області 

експертизи щодо ввезення, 

реалізації та використання 

сировини, продукції (вироби, 

обладнання, технологічні лінії 

тощо) іноземного виробництва 

за умови відсутності даних 

щодо їх безпечності для 

здоров'я населення 

епідеміологічної 

експертизи щодо 

ввезення, реалізації та 

використання сировини, 

продукції (вироби, 

обладнання, 

технологічні лінії тощо) 

іноземного виробництва 

за умови відсутності 

даних щодо їх 

безпечності для здоров'я 

населення 

135 

Головне управління 

Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області 

Дозвіл на проведення будь-

яких діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах, 

організаціях, діяльність яких 

пов'язана з використанням 

біологічних агентів, хімічної 

сировини, продукції та 

речовин з джерелами 

іонізуючого та неіонізуючого 

випромінювання і 

радіоактивних речовин-

 Дозвіл на роботу з 

мікроорганізмами II – IV груп 

патогенності та 

рекомбінантними молекулами 

ДНК   

Дозвіл на проведення 

будь-яких 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

 вимірювальних робіт на 

підприємствах, в 

установах, організаціях, 

діяльність яких 

пов'язана з 

використанням 

біологічних агентів, 

хімічної сировини, 

продукції та речовин з 

джерелами іонізуючого 

та неіонізуючого 

випромінювання і 

радіоактивних речовин -

Дозвіл на роботу з 

мікроорганізмами II – 

IV груп патогенності та 

рекомбінантними 

молекулами ДНК   

136 

Головне управління 

Держсанепідслужби у 

Хмельницькій області 

Висновок державної 

санітарно-епідеміологічної  

експертизи документації на 

розроблювані  техніку, 

технології, устаткування, 

інструменти тощо 

Висновок державної 

санітарно- 

епідеміологічної 

експертизи документації 

на розроблювані  

техніку, технології, 

устаткування, 

інструменти тощо 

137 

Головне управління 

ДСНС України у 

Хмельницькій області  

Реєстрація декларації 

відповідності об'єкта вимогам 

законодавства з питань 

пожежної безпеки 

Декларація 

відповідності об'єкта 

вимогам законодавства  

з питань пожежної 

безпеки 

138 Старокостянтинівський  Реєстрація декларації Декларація 
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РС ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області 

відповідності об'єкта вимогам 

законодавства з питань 

пожежної безпеки 

відповідності об'єкта 

вимогам законодавства  

з питань пожежної 

безпеки 

139 

Державна інспекція 

сільського господарства 

в Хмельницькій області 

Дозвіл на зняття та 

перенесення ґрунтового 

покриву земельних ділянок  

Дозвіл на зняття та 

перенесення ґрунтового 

покриву земельних 

ділянок  

140 

Головне управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій області 

Висновок державної 

експертизи землевпорядної 

документації щодо об’єктів, 

які підлягають обов’язковій 

державній експертизі 

Висновок державної 

експертизи 

землевпорядної 

документації щодо 

об’єктів, які підлягають 

обов’язковій державній 

експертизі 

141 
Управління Держпраці у 

Хмельницькій області 

Дозвіл на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, 

устаткування підвищеної 

небезпеки 

Дозвіл на виконання 

робіт підвищеної 

небезпеки та на 

експлуатацію 

(застосування) машин, 

механізмів, 

устаткування 

підвищеної небезпеки 

142 
Управління Держпраці у 

Хмельницькій області 

Реєстрація декларації 

відповідності матеріально-

технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з 

питань охорони праці та 

промислової безпеки  

Декларація 

відповідності 

матеріально-технічної 

бази роботодавця 

вимогам законодавства з 

питань охорони праці та 

промислової безпеки 

143 

Управління Державної 

автомобільної інспекції 

УМВС України у 

Хмельницькій області 

Погодження маршрутів руху 

транспортних засобів під час 

дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів 

Погодження 

дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів 

144 

Управління Державної 

автомобільної інспекції 

УМВС України у 

Хмельницькій області 

Погодження розміщення 

зовнішньої реклами у межах 

смуги відведення 

автомобільних доріг 

Погодження розміщення 

зовнішньої реклами у 

межах смуги відведення 

автомобільних доріг 

 

145 

Управління Державної 

автомобільної інспекції 

УМВС України у 

Хмельницькій області 

Дозвіл на участь у 

дорожньому русі 

транспортних засобів, вагові 

або габаритні параметри яких 

перевищують нормативні 

Дозвіл на участь у 

дорожньому русі 

транспортних засобів, 

вагові або габаритні 

параметри яких 

перевищують 

нормативні 

146 

Служба автомобільних 

доріг у Хмельницькій 

області 

Погодження маршруту 

великовагового та/або 

великогабаритного  

Погодження маршруту 

великовагового та/або 

великогабаритного  
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  транспортного засобу транспортного засобу 

147 

Управління культури, 

національностей та 

релігій 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 

148 

 

 

Управління культури, 

національностей та 

релігій 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 

149 

 

 

Управління культури, 

національностей та 

релігій Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

 

 

Погодження програм та 

проектів містобудівних, 

архітектурних і ландшафтних 

перетворень, будівельних, 

меліоративних, шляхових, 

земельних робіт, реалізація 

яких може позначитися на 

стані пам’яток місцевого 

значення, їх територій ї зон 

охорони 

Погодження програм та 

проектів містобудівних, 

архітектурних і 

ландшафтних 

перетворень, 

будівельних, 

меліоративних, 

шляхових, земельних 

робіт, реалізація яких 

може позначитися на 

стані пам’яток 

місцевого значення, їх 

територій ї зон охорони 

150 

Управління культури, 

національностей та 

релігій Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

Реєстрація дозволів на 

проведення археологічних 

розвідок, розкопок 

Реєстрація дозволів на 

проведення 

археологічних розвідок, 

розкопок 

151 

Хмельницьке обласне 

управління 

лісового та 

мисливського 

господарства 

Спеціальний дозвіл на 

спеціальне використання 

лісових ресурсів (лісорубний 

квиток) 

Лісорубний квиток 

152 

Управління охорони, 

використання і 

відтворення водних 

живих ресурсів та 

регулювання рибальства 

у Хмельницькій області 

Дозвіл на спеціальне 

використання водних 

біоресурсів у 

рибогосподарських водних 

об’єктах (їх частинах) 

Дозвіл на спеціальне 

використання водних 

біоресурсів у 

рибогосподарських 

водних об’єктах (їх 

частинах) 

153 

Головне державне 

управління охорони, 

використання і 

Підтвердження законності 

вилучення водних біоресурсів 

з середовища їх 

Підтвердження 

законності вилучення 

водних біоресурсів з  
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відтворення водних 

живих ресурсів та 

регулювання рибальства 

у Хмельницькій області 

існування та переробки 

продуктів лову (у разі 

необхідності суб’єкту 

господарювання для 

здійснення 

зовнішньоторговельних 

операцій) 

середовища їх існування 

та переробки продуктів 

лову 

154 

Центр надання 

адміністративних послуг 

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  

155 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Визнання повнолітньої особи 

недієздатною, обмеженою 

дієздатною, встановлення 

опіки або піклування та 

призначення опікуна, 

піклувальника 

Звернення із 

відповідною заявою до 

суду або відмова в 

поданні заяви до суду 

156 

 

 

 

 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

 

 

 

 

Державна реєстрація 

створення громадського 

обєднання 

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; 

      установчий 

документ юридичної 

особи в електронній 

формі, виготовлен6ий 

шляхом сканування;      

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

157 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

Державна реєстрація 

включення відомостей про 

громадське об'єднання, 

зареєстроване до 01 липня 

2004 року, відомості про яке  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-  
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не містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань 

підприємців та 

громадських формувань; 

    виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

158 

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; 

     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, 

виготовлений шляхом 

сканування-у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

159 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

Державна реєстрація рішення 

про виділ громадського 

об'єднання 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру  
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юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань; 

     повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

160 

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; 

    виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

   повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

161 

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; 

     виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку  
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   підстав для відмови 

162 

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; 

    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; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

163 

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; 

     повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

164 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

Державна припинення  

громадського об'єднання в 

результаті його реорганізації 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань; 
     повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням  
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виключного переліку 

підстав для відмови 

165 

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; 

    виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

166 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

Державна реєстрація внесення 

змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ 

громадського об'єднання 

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; 

   повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови  

167 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

Державна реєстрація 

припинення відокремленого 

підрозділу громадського  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 
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  об’єднання 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

168 

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; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі;      

установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

169 

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; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

повідомлення про  
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відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

170 

 

 

 

 

 

 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

 

 

 

 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань, у 

тому числі змін до установчих 

документів 

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, 

виготовлений шляхом 

сканування-у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

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 організації 

роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців   

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  
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 в електронній формі;  

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

172 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

 

 

 

 

 

 

Державна реєстрація зміни 

складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) 

організації роботодавців, 

об’єднання організацій 

роботодавців 

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; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

173 

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; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

174 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

Державна реєстрація 

припинення організації 

роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в 

результаті реорганізації 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань; 
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повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування-у разі 

створення юридичної 

особи на підставі 

власного установчого 

документа; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови  

176 

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 

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 

в електронній формі; 

повідомлення про 
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відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

177 

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; 

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, 

виготовлений шляхом 

сканування-у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

178 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

 

 

 

 

 

Державна реєстрація рішення 

про припинення професійної 

спілки, організації 

професійних спілок, 

об’єднання професійних 

спілок 

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; 
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 повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

179 

 

 

 

 

 

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; 

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; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

180 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

 

 

 

Державна реєстрація 

припинення професійної 

спілки, організації 

професійних спілок, 

об’єднання професійних 

спілок 

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 

181 

 

 

 

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; 

повідомлення про  
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відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

182 

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; 

     виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі;  

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

183 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

 

 

 

Державна реєстрація 

включення відомостей про 

структурне утворення 

політичної партії, 

зареєстроване до 01 липня 

2004 року, відомості про яке 

не містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань  

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; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

184 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про структурне 

утворення політичної партії, 

що містяться в Єдиному 

державному реєстрі  

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-  
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 юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань 

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; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна реєстрація рішення 

про припинення структурного 

утворення політичної партії 

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; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

186 

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; 

    виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб,  
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фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі-у 

разі внесення змін до 

відомостей, що 

відображаються у 

виписці; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

187 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

Державна реєстрація 

припинення структурного 

утворення політичної партії в 

результаті його ліквідації 

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 

188 

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; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

189 

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; 

     виписка з Єдиного 

державного реєстру  
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 юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

    установчий документ 

юридичної особи в 

електронній формі, 

виготовлений шляхом 

сканування-у разі 

створення юридичної 

особи на підставі 

власного установчого 

документа; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

190 

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; 

виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

191 

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; 

     виписка з Єдиного 

державного реєстру  
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  документів 

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, 

виготовлений шляхом 

сканування-у разі 

внесення змін до 

установчого документа; 

   повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

192 

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; 

      виписка з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань 

в електронній формі; 

      повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

193 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Хмельницькій області 

Державна реєстрація зміни 

складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) творчої 

спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

Внесення відповідного 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб- 

підприємців та 

громадських формувань; 
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    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; 

повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

194 

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; 

    повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 

195 

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; 

     повідомлення про 

відмову у державній 

реєстрації із 

зазначенням 

виключного переліку 

підстав для відмови 
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