
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.03.2018 № 93 

м. Золотоноша  

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2017 

№ 99 „Про адміністративні послуги виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради” 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014  

№ 523 „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг” (в редакції 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782-р), 

враховуючи лист відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” (23.03.2018 № 610), керуючись п. 4 „б” ст. 27 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні ”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.03.2017 № 99 „Про адміністративні послуги виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради”, виклавши додаток 2 рішення у новій редакції 

(додається).  

2. Технологічну картку адміністративної послуги - реєстрація/зняття з 

реєстрації місця проживання фізичних осіб додатку 4 рішення викласти у новій 

редакції (додається). 

3. Відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” 

(Коцар І.А.) розмістити на інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті 

Золотоніської міської ради інформацію щодо зазначених змін, інформаційні та 

технологічні картки, електронні форми заяв та інших документів, які подаються 

для одержання адміністративних послуг. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та відділ „Центр надання адміністративних послуг 

у місті Золотоноша” (Коцар І.А.). 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 
Коцар 52668 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80/paran17#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80/paran17#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80/paran17#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80/paran17#n17
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Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 21.03.2017 № 99 у редакції 

                                                                                                                                                                                    рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                                                                                                                        від 28.03.2018 № 93 

Перелік адміністративних послуг,  

які надаються через відділ „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” 

 
№ 

п/п 

Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністративної послуги 

Золотоніська міська рада та її виконавчі органи 

1 Видачі довідки про склад сім'ї Відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової 

роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради  

2 
Реєстрація місця проживання особи 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

3 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша”  

4 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) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

5 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) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

6 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі власного установчого 

документа (крім громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

7 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність 

на підставі модельного статуту (крім громадського 

формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 
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8 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

9 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 

особи (крім громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

10 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

11 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

12 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті 

її ліквідації (крім громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

13 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті 

її реорганізації (крім громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

14 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

15 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського 

формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

16 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування) 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

17 Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати 

підприємцем 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

18 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 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

19 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 
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20 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її рішенням 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

21 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

22 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі 

відповідної юридичної особи, громадського формування, що не 

має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

23 Виправлення помилок допущених у відомостях, що містяться в  

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

24 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

25 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про 

нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші 

речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме 

майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі 

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

проведенням державної реєстрації прав 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

26 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про осіб, які отримали відомості про 

зареєстровані права на нерухоме майно, що їм належить, та 

обтяження таких прав 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

27 Державна реєстрація іншого речового права  на нерухоме 

майно 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

28 Реєстрації обтяження  Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

29 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

30 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно  

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

31 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 
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вини державного реєстратора прав на нерухоме майно 

32 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки 

не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно 

Державний реєстратор відділу “Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” 

33 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

34 Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки 

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

35 Видача будівельного паспорту на забудову земельної ділянки Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

36 Видача паспорту прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності 

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

37 Надання земельної ділянки у власність Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

38 Надання земельної ділянки у оренду Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

39 Надання земельної ділянки у постійне користування Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

40 Поновлення договору оренди земельної ділянки шляхом 

укладання нового 

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

41 Припинення права користування земельною ділянкою Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

42 Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

43 Надання дозволу на розробку проекту відведення земельної 

ділянки 

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 
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44 Зміна цільового призначення земельної ділянки 

 

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

45 Укладення договору пайової участі замовників у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у 

разі будівництва (реконструкції) об’єкту 

Управління економіки виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 

46 Видача погоджень на встановлення та зміну режимів роботи 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг 

Управління економіки виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 

47 Довідка щодо володіння державною мовою або її розуміння в 

обсязі, достатньому для спілкування 

Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету  

48 Надання архівної довідки (архівної копії, архівного витягу) на 

запити фізичних та юридичних осіб 

Архівний відділ Золотоніської міської ради 

 

49 Укладання  /переукладання/ договорів оренди на нежилі 

приміщення 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

50 Укладання договорів оренди на майно, яке розташовано на 

зупинках громадського транспорту 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

51 Видача дозволу на газифікацію будинку та дозволу на 

встановлення індивідуального опалення квартир 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

52 Затвердження кошторисів на проведення капітальних ремонтів Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

53 Видача ордеру на видалення зелених насаджень Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

54 Видача дозволу  фізичним особам – підприємцям, 

підприємствам, організаціям, установам  на виконання робіт по 

благоустрою міста 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади 
55 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- і 45-річного віку 

Золотоніський районний сектор Державної міграційної служби 

України в Черкаській області 

56 Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки 

Золотоніський районний відділ Управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у Черкаській області 
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57 Експлуатаційний дозвіл операторам ринку, що провадять 

діяльність, пов’язану  з виробництвом та/або зберіганням 

харчових продуктів тваринного походження 

Управління Держпродспоживслужби в Золотоніському районі 

58 Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів) : з 

переробки неїстівних продуктів тваринного походження; 

 з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, 

преміксів і кормів 

Управління Держпродспоживслужби в Золотоніському районі 

59 Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання 

Управління Держпродспоживслужби в Золотоніському районі 

60 Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень, 

видача якого відповідно до компетенції здійснюється місцевим 

органом державного пожежного нагляду 

Золотоніський районний відділ держтехногенної безпеки у 

Черкаській області 

61 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

62 Видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

63 Надання відомостей у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

64 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 

(території) 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

65 Надання відомостей у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про обмеження у використанні земель 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

66 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  

викопіювань з картографічної основи Державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану) 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 
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67 Надання відомостей у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

68 Видача довідки з державної статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

69 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена 

до Державного фонду документації із землеустрою 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

70 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), 

наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної ділянки у межах норм 

безоплатної приватизації за певним видом її цільового 

призначення (використання) 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

71 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про земельну ділянку 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

72 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

73 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць з видачею витягу 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

74 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 

видачею витягу 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

75 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо 

законами та прийнятими відповідно до них нормативно-

правовими актами, з видачею витягу 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

76 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його 

ведення, з видачею витягу 

Міськрайонне управління у  Золотоніському районі  та м. 

Золотоноші Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 
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77 Державна реєстрація створення творчої спілки,  

територіального осередку творчої спілки 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

78 Державна реєстрації змін до відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

79 Державна реєстрація створення творчої спілки,  

територіального осередку творчої спілки 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

80 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

81 Державна реєстрація припинення творчої спілки,  

територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

82 Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в результаті 

реорганізації 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

83 Державна реєстрація створення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

84 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 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

85 Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

86 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавція 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

87 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

88 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 
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89 Державна реєстрація створення громадського об’єднання Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

90 Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про 

яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

91 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 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

92 Державна реєстрація рішення про виділ громадського 

об'єднання 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

93 Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об'єднання 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

94 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення громадського об'єднання 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

95 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

96 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його ліквідаціх 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

97 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його реорганізації 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

98 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

99 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

100 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 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 



                                                                                                                                          10 

                                                                                                                    

 

101 Державна реєстрація створення структурного утворення 

політичної партії 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

102 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

103 Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

104 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення 

політичної партії 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

105 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його ліквідації 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

106 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його реорганізації 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

107 Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

108 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

109 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що 

не має статусу юридичної особи 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

110 Державна реєстрація структурного утворення політичної партії,  

що не має статусу юридичної особи 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

111 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що не має статусу юридичної 

особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

112 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 



                                                                                                                                          11 

                                                                                                                    

 

113 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу 

громадського об'єднання 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

114 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу 

громадського об'єднання 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

115 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

116 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий 

третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

117 Державна реєстрація припинення постійно діючого 

третейського суду 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

118 Видача дозволу на спеціальне водокористування Сектор Державного агентства водних ресурсів України у 

Черкаській області 

119 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування 

 

Сектор Державного агентства водних ресурсів України у 

Черкаській області 

120 Видача підтвердження законності вилучення водних 

біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів 

лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для 

здійснення зовнішньоторговельних операцій)
 

Управління Державного агентства рибного господарства у 

Черкаській області (Черкаський рибоохоронний патруль)
 

 

121 Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів 

у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) 

 

Управління Державного агентства рибного господарства у 

Черкаській області 
 

 

122 Надання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до 

нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового 

господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача 

Черкаське обласне управління лісового та мисливського 

господарства 

 

 
 

 

Керуючий справами               О.В. Шакура 



 

 
Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

від 21.03.2017 № 99 у редакції 

рішення виконавчого комітету 

від 28.03.2018 № 93 

 

 

1.ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 

 

Відділ “Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” 

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Строк виконання 

етапів (днів) 

1 

Прийом заяви для оформлення 

реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання (дод. 6,7,11 ПКМ № 207) 

та документів, що подаються 

заявником або його законним 

представником  

Адміністратор 

ЦНАПу 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 

2 

Перевірка належністі документа, до 

якого вносяться відомості про  

реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання особі, що його подала, 

його дійсність, правильність 

заповнення заяви про 

реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання особи та наявність 

документів, необхідних для 

реєстрації/зняття з  реєстрації місця 

проживання та наявність документів, 

необхідних для реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання, про що 

вчиняється відповідний запис у 

зазначеній заяві. 

Адміністратор 

ЦНАПу 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 

3 

У разі подання документів, 

необхідних для реєстрації місця 

проживання новонародженої дитини, 

через органи державної реєстрації 

актів цивільного стану 

уповноважений працівник перевіряє 

належність документа, що посвідчує 

особу батьків (усиновлювачів) або 

інших законних представників 

дитини, та документа, що 

підтверджує повноваження особи як 

законного представника, особі, яка 

його надала, їх дійсність, 

правильність заповнення заяви про 

реєстрацію місця проживання, 

наявність документів, необхідних для 

Адміністратор 

ЦНАПу 

 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 



реєстрації місця проживання дитини, 

про що ним робиться відповідний 

запис у цій заяві. Прийняті 

документи не рідше одного разу на 

місяць передаються до відповідного 

органу реєстрації. 

4 

Прийняття рішення про 

реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання особи на підставі 

належним чином оформлених заяви 

про реєстрацію/зняття з реєстрації 

місця проживання особи та завірених 

копій наданих документів. 

Державний 

реєстратор 

ЦНАПу 

 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 

5 

Внесення відомостей про 

реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування до 

паспортного документа шляхом 

проставляння штампа. 

Дітям до 14 років та особам, які 

документовані паспортом 

громадянина України у формі ID-

картки, формується довідка про 

реєстрацію місця проживання (дод. 

13), або довідка про зняття з 

реєстрації місця проживання (дод. 

16) 

Державний 

реєстратор 

ЦНАПу 

 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 

9 

Видача заявнику паспортного 

документа з проставленим штампом, 

інших документів, що подавалися для 

реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання.  

Дітям до 14 років та особам, які 

документовані паспортом 

громадянина України у формі ID-

картки, видається довідка про 

реєстрацію місця проживання (дод. 

13), або довідка про зняття з 

реєстрації місця проживання (дод. 

16) 

Адміністратор 

ЦНАПу 

 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 

10 Оскарження У встановленому законом  порядку. 

 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 

 

 

 

 

 
 




