
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 23 червня 2020 року                                                                                  № 269

Про внесення доповнень до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 02 березня 2015 року № 109
«Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, які надаватимуться
в Центрі надання адміністративних
послуг м. Кропивницького»

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 9 Закону України

«Про адміністративні послуги», пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів

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

адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади  через  центри  надання

адміністративних послуг», з метою упорядкування діяльності Центру надання

адміністративних послуг міста Кропивницького, визначення єдиних стандартів

та вимог до обслуговування відвідувачів Виконавчий комітет Міської ради міста

Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Внести  доповнення  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради

від 02 березня 2015 року № 109 «Про затвердження Переліку адміністративних

послуг,  які  надаватимуться  в  Центрі  надання  адміністративних  послуг

м.  Кропивницького»,  а  саме включити до Переліку адміністративних послуг,

що надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Кропивницького,

послуги № 1.17.1 — 1.17.12 та викласти їх у редакції, що додається.

Міський голова                                                                     Андрій РАЙКОВИЧ

Євгеній Котан 35 61 60



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

23червня 2020 року № 269

Доповнення до Переліку адміністративних послуг, які надаються
в Центрі надання адміністративних послуг м. Кропивницького

1. Виконавчі органи Міської ради міста Кропивницького

№
Код

послуги

Орган, що надає
адміністративні

послуги
Назва послуги

Отримувачі
послуги

1 2 3 4 5

1 1.17.1

Управління з питань 

захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького

Надання дозволу на 

відмову від майнових прав 

дитини

Фізичні

особи

2 1.17.2

Надання дозволу на 

дарування житла на ім'я 

дитини

Фізичні

особи

3 1.17.3

Надання дозволу на 

дарування житла, право 

користування яким має 

дитина

Фізичні

особи

4 1.17.4

Надання дозволу на обмін 

житла, право користування

яким має дитина

Фізичні

особи

5 1.17.5

Надання дозволу на обмін 

житла, яке належить або 

частина якого належить 

дитині

Фізичні

особи

6 1.17.6

Надання дозволу на 

придбання житла на ім'я 

дитини

Фізичні

особи

7 1.17.7

Надання дозволу на 

продаж цінних паперів, які 

належать дитині

Фізичні

особи

8 1.17.8

Надання дозволу на 

продаж житла, право 

користування яким має 

дитина

Фізичні

особи



2

1 2 3 4 5

9 1.17.9

Надання дозволу на 

продаж житла, яке 

належить або частина 

якого належить дитині

Фізичні

особи

10 1.17.10

Надання дозволу на 

укладання договору про 

визначення часток у житлі,

право користування або 

право власності яким має 

дитина

Фізичні

особи

11 1.17.11

Надання дозволу на 

укладання договору про 

припинення права на 

аліменти для дитини у 

зв'язку з набуттям права 

власності на нерухоме 

майно

Фізичні

особи

12 1.17.12

Надання дозволу на 

продаж автомобіля, який 

належить або частина 

якого належить дитині

Фізичні

особи

Директор департаменту
надання адміністративних послуг                                   Сергій КОВАЛЕНКО



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 28 березня 2017 року  № 154

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету Кіровоградської

міської ради від 02 березня 2015 року

№ 109 «Про затвердження Переліку

адміністративних послуг, які

надаватимуться в Центрі надання

адміністративних послуг м. Кіровограда»

Керуючись ст.  140,  146 Конституції  України,  ст.  52,  59 Закону України

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  1  Закону  України

«Про  Перелік  документів  дозвільного  характеру  у  сфері  господарської

діяльності»,  ст.  8  Закону  України  «Про  адміністративні  послуги»,

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р

«Деякі  питання  надання  адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади

через  центри  надання  адміністративних  послуг»,  з  метою  упорядкування

діяльності  Центру  надання  адміністративних  послуг  м.  Кропивницького,

визначення  єдиних  стандартів  та  вимог  до  обслуговування  відвідувачів

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської

ради  від  02  березня  2015  року  №  109  «Про  затвердження  Переліку

адміністративних  послуг,  які  надаватимуться  в  Центрі  надання

адміністративних послуг м. Кіровограда», а саме:

1)  Слова  «в  Центрі  надання  адміністративних  послуг

м. Кіровограда» замінити словами «в Центрі надання адміністративних послуг

м. Кропивницького»;

2) Перелік адміністративних послуг, які надаються дозвільними органами

(таблиця 3. Дозвільні органи), викласти в новій редакції, що додається.

Міський голова  А.Райкович
Котан 24 23 69



У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від   2 березня  2015  року                             № 109  
 
 
 

Про затвердження Переліку  
адміністративних послуг, які  
надаватимуться в Центрі надання  
адміністративних послуг  
м. Кіровограда  
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2014 року № 523-р, з метою упорядкування діяльності 
Центру надання адміністративних послуг м. Кіровограда, визначення єдиних 
стандартів та вимог до обслуговування відвідувачів виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються в Центрі 

надання адміністративних послуг м. Кіровограда, що додається. 
2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 22 жовтня 2013 року № 589 «Про 
затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі 
надання адміністративних послуг м. Кіровограда» та рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 12 серпня 2014 року № 383 «Про 
внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 22 жовтня 2013 року № 589 «Про затвердження Переліку 
адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Кіровограда». 

   
 
 
Секретар міської ради                                                                      І.Марковський 
 
 
 
 
 
Глушаєва  24 17 50 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету      
Кіровоградської міської ради  
2 березня  2015  
№ 109 

 
ПЕРЕЛІК  

адміністративних послуг, які надаються в  
Центрі надання адміністративних послуг м. Кіровограда 

 
№ Код 

послуги 
Орган, що надає 
адміністративні 

послуги 

Назва послуги Отримувачі 
послуги 

1 2 3 4 5 

 

1. Виконавчі органи Кіровоградської міської ради 

1 1.1.1 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Надання (внесення змін до) 
будівельного паспорта забудови 
земельної ділянки  

Фізичні та 
юридичні особи  

2 1.1.2  Надання викопіювання із 
топографічної зйомки міста          
(М 1:2000) та з генерального 
плану м. Кіровограда (М 1:5000) 

Фізичні та 
юридичні особи  

3 1.1.3  Надання дозволу на 
переобладнання і 
перепланування жилого будинку 
(квартири), жилих і нежилих у 
жилих будинках приміщень 

Фізичні особи  

4 1.1.4  Переоформлення дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами 

Фізичні та 
юридичні особи 

5 1.1.5  Встановлення пріоритету на 
місце розташування рекламного 
засобу 

Фізичні та 
юридичні особи 

6 1.1.6  Продовження строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої 
реклами 

Фізичні та 
юридичні особи 



3 
1 2 3 4 5 

 
7 1.1.7  Скасування дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 
до закінчення строку його дії за 
заявою розповсюджувача 
зовнішньої реклами 

Фізичні та 
юридичні особи 

8 1.1.8  Надання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної 
ділянки  

Фізичні та 
юридичні особи 

9 1.1.9  Присвоєння / уточнення адреси 
будівлям та спорудам 

Фізичні та 
юридичні особи 

10 1.1.10  Підготовка проектів рішень 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
щодо переведення жилих 
будинків (квартир) і приміщень у 
нежилі 

Фізичні та 
юридичні особи 

11 1.1.11  Підготовка проектів рішень 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
щодо переведення нежилих 
приміщень (будівель) у жилі 

Фізичні та 
юридичні особи 

12 1.1.12  Оформлення паспорта прив’язки 
тимчасової споруди 

Фізичні та 
юридичні особи 

13 1.1.13  Погодження місця розташування 
тимчасової споруди 

Фізичні та 
юридичні особи 

14 1.1.14  Розгляд проектів землеустрою та 
підготовка висновків щодо 
надання земельної ділянки 

Фізичні та 
юридичні особи 

15 1.1.15  Завірення копій свідоцтва на 
право власності на об’єкти 
нерухомого майна у разі втрати 
або зіпсування оригіналів 
документів, виданих на підставі 
рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради до 
01.01.2013 р. 
 

Фізичні та 
юридичні особи 



4 
1 2 3 4 5 

 
16 1.1.16  П. 63 — ЗУ “Про перелік 

документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

17 1.2.1 Управління 
земельних 
відносин та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Рішення про надання дозволу на 
розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду, у 
власність, в постійне 
користування 

Фізичні та 
юридичні особи 

18 1.2.2  Рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в 
оренду, у власність, в постійне 
користування 

Фізичні та 
юридичні особи 

19 1.2.3  Рішення про надання дозволу на 
розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки шляхом зміни 
цільового призначення 

Фізичні та 
юридичні особи 

20 1.2.4  Рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
шляхом зміни цільового 
призначення 

Фізичні та 
юридичні особи 

21 1.2.5  Дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення меж 
земельної ділянки в оренду, у 
власність, в постійне 
користування 

Фізичні та 
юридичні особи 

22 1.2.6  Рішення про затвердження 
технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної 
ділянки та передачу її в оренду, у 

Фізичні та 
юридичні особи 



5 
1 2 3 4 5 

 
власність, в постійне 
користування  

23 1.2.7  Рішення про поновлення 
(продовження) договору оренди 
земельної ділянки 

Фізичні та 
юридичні особи 

24 1.2.8  Рішення про припинення права 
користування земельною 
ділянкою  

Фізичні та 
юридичні особи 

25 1.2.9  Рішення про внесення змін до 
рішення міської ради з земельних 
питань 

Фізичні та 
юридичні особи 

26 1.2.10  Рішення про продаж земельної 
ділянки 

Фізичні та 
юридичні особи 

27 1.2.12  Оформлення договорів оренди 
землі: первинний, поновлення, 
припинення (розірвання) та 
внесення змін 

Фізичні та 
юридичні особи 

28 1.2.13  Витяг з протоколу комісії по 
визначенню та відшкодуванню 
збитків власникам землі та 
землекористувачам 

Фізичні та 
юридичні особи 

29 1.2.14  Надання акту обстеження 
зелених насаджень, що 
підлягають видаленню 

Фізичні та 
юридичні особи 

30 1.2.15  Надання дозволу (ордера) на 
знесення зелених насаджень 

Фізичні та 
юридичні особи 

31 1.2.16  Витяг з протоколу комісії з 
розгляду земельних спорів 

Фізичні та 
юридичні особи 

32 1.2.17  Рішення про надання дозволу на 
поділ чи об’єднання земельних 
ділянок 

Фізичні та 
юридичні особи 

33 1.2.18  Рішення про затвердження 
технічної документації із 
землеустрою щодо поділу чи 
об’єднання земельних ділянок 

Фізичні та 
юридичні особи 

34 1.2.19  Рішення про надання дозволу на 
передачу в суборенду 

Фізичні та 



6 
1 2 3 4 5 

 
орендованої земельної ділянки 
(або її частини) 

юридичні особи 

35 1.2.20  П. 36 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на спеціальне 
використання природних 
ресурсів у межах територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

36 1.2.21  П. 114 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Рішення про передачу у 
власність, надання у постійне 
користування та оренду 
земельних ділянок, що 
перебувають у державній або у 
комунальній власності 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

37 1.2.22  П. 115 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Рішення про продаж земельних 
ділянок державної та 
комунальної власності 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

38 1.3.1 Відділ ведення 
обліку житла 

Взяття громадян на квартирний 
облік за місцем проживання та 
зняття з обліку 

Фізичні особи 

39 1.3.3  Надання довідки про 
перебування на квартирному 
обліку при міськвиконкомі за 
місцем проживання 

Фізичні особи 

 

40 1.3.5  Затвердження спільних рішень 
адміністрації та профспілкового 

Фізичні особи 
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комітету про надання жилих 
приміщень працівникам, які 
перебувають на обліку за місцем 
роботи 

 

41 1.3.6  Затвердження спільних рішень 
адміністрацій та профспілкових 
комітетів про взяття громадян на 
квартирний облік за місцем 
роботи 

Фізичні особи 

 

42 1.4.1 Спеціалізована 
інспекція  

Видача облікових карток 
тимчасового порушення 
елементів благоустрою під час 
проведення земляних робіт 

Фізичні особи 

43 1.4.2  Видача довідок щодо 
підтримання належного 
санітарного стану 

Фізичні та 
юридичні особи 

44 1.4.3  П. 144 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності” 
 
Дозвіл на порушення об’єктів 
благоустрою 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

45 1.5.1 Управління 
апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Надання копій рішень 
Кіровоградської міської ради 

Фізичні та 
юридичні особи 

46 1.6.1 Загальний відділ 

 

Надання копій рішень 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 

Фізичні та 
юридичні особи 

47 1.6.2  Надання копій розпоряджень 
міського голови 

Фізичні та 
юридичні особи 

48 1.7.1 Головне 
управління 
житлово-
комунального 
господарства  

 

Зняття приватизованого житла з 
балансу комунального 
підприємства 

 

Фізичні та 
юридичні особи 
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49 1.7.2  Обстеження житла на предмет 

відповідності санітарним нормам 
та визнання придатним для 
проживання 

Фізичні особи 

 

50 1.8.1 Управління по 
сприянню 
розвитку торгівлі 
та побутового 
обслуговування 
населення 

Видача карток обліку об’єкта та 
довідок про розміщення об’єкта  

Фізичні та 
юридичні особи 

51 1.8.2  Встановлення режиму роботи 
підприємств торгівлі, 
ресторанного господарства та 
надання послуг на території       
м. Кіровограда 

Фізичні особи-
підприємці та 
юридичні особи 

52 1.9.1 Міжвідомча 
комісія з 
влаштування 
індивідуального 
опалення в 
квартирах 
багатоповерхових 
житлових будинків 

Надання дозволу на влаштування 
індивідуального опалення в 
квартирах багатоповерхових 
житлових будинків 

Фізичні та 
юридичні особи – 
власники квартир, 
власники 
нежитлових 
приміщень 

53 1.10.1 Архівний відділ 
Кіровоградської 
міської ради 

Надання довідок соціально-
правового характеру, копій та 
витягів з документів які 
надаються  фізичним та 
юридичним особам                     
м. Кіровограда 

Фізичні та 
юридичні особи 

54 1.11.1 Відділ соціальної 
підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради 

Надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим громадянам, 
постраждалим учасникам АТО та 
сім’ям загиблих, які є 
мешканцями м. Кіровограда 

Фізичні особи 

 

2. Територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади 

1 2.1.1 Головне 
управління 
Держземагентства 

Державна реєстрація земельної 
ділянки з видачею витягу з 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
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у Кіровоградській 
області  

Державного земельного кадастру послуги 

2 2.1.2  Державна реєстрація обмежень у 
використанні земель з видачею 
витягу 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

3 2.1.3  Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
(змін до них) про: землі в межах 
території адміністративно-
територіальних одиниць; 
обмежень у використанні земель; 
земельну ділянку 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

4 2.1.4  Надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 
у формі: витягів з Державного 
земельного кадастру про землі в 
межах території адміністративно-
територіальних одиниць 
обмеження у використання 
земель, земельну ділянку; 
довідки, що містять узагальнену 
інформацію про землі 
(територію); викопіювання з 
кадастрової карти (плану) та 
іншої картографічної 
документації Державного 
земельного кадастру 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

5 

 

2.1.5  Пошук, перегляд, копіювання та 
роздрукування відомостей з 
Державного земельного кадастру 
про: нормативно-грошову оцінку 
земель та земельних ділянок; 
земельні угіддя; частини 
земельної ділянка, на які 
поширюється дія сервітуту, 
договору суборенди земельної 
ділянки; координати поворотних 
точок меж об’єктів кадастру; 
бонітування ґрунтів   

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 
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6 2.1.6  Виправлення технічної помилки 

у відомостях Державного 
земельного кадастру, яка була 
допущена не з вини органу, що 
здійснив його ведення 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

7 2.1.7  Видача витягу з технічної 
документації про нормативну 
грошову оцінку земельної 
ділянки 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

8 2.1.8  Видача висновку про погодження 
документації із землеустрою  

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

9 2.1.9  Виправлення технічної помилки 
у відомостях з Державного 
земельного кадастру, яка була 
допущена органом, що здійснює 
його ведення  

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

10 2.1.10  Надання довідки про наявність 
та розмір земельної частки (паю), 
довідки про наявність у 
Державному земельному 
кадастрі відомостей про 
одержання у власність земельної 
ділянки у межах норм 
безоплатної приватизації за 
певним видом її цільового 
призначення (використання) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

11 2.1.11  Прийняття рішень щодо передачі 
земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення державної власності 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

12 

 

 

 

2.1.12 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
про межі частини земельної 
ділянки, на яку поширюються 
права суборенди, сервітуту, з 
видачею витягу 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги  
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13 2.1.13  Видача відомостей з 

документації із землеустрою, що 
включена до Державного фонду 
документації із землеустрою  

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

14 2.1.14  Видача довідки з державної 
статистичної звітності про 
наявність земель та розподіл їх за 
власниками земель, 
землекористувачами, угіддями 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

15 2.2.1 Відділ державної 
реєстрації 
юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців, 
легалізації 
об’єднань 
громадян 
реєстраційної 
служби 
Кіровоградського 
міського 
управління юстиції 
Кіровоградської 
області  

Державна реєстрація фізичної 
особи – підприємця 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

16 2.2.2  Державна реєстрація змін до 
відомостей про юридичну особу, 
які містяться в Єдиному 
державному реєстрі 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

17 2.2.3  Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи-підприємця за її 
рішенням 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

18 2.2.4  Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті 
злиття, приєднання, поділу або 
перетворення 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

19 2.2.5  Надання відомостей з єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб -

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
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підприємців (витяг, виписка, 
довідка) 

послуги 

20 2.2.6  Державна реєстрація змін до 
відомостей про фізичну особу - 
підприємця, які містяться в 
Єдиному державному реєстрі 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

21 2.2.7  Державна реєстрація змін до 
установчих документів 
юридичної особи 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

22 2.2.8  Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті її 
ліквідації 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

23 2.2.9  Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи-підприємця у разі 
її смерті 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

24 2.2.10  Державна реєстрація юридичної 
особи 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

25 2.2.11  Включення до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – 
підприємців відомостей про 
створення відокремленого 
підрозділу юридичної особи або 
про його закриття 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

26 2.2.12  Видача юридичним особам 
дублікатів оригіналів їх 
установчих документів та змін до 
них 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

27 2.2.13  Реєстрація громадського 
об’єднання  

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 
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28 2.2.14  Прийняття повідомлення про 

утворення громадського 
об’єднання 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

29 2.2.15  Видача дубліката оригіналу 
свідоцтва про реєстрацію 
громадського об’єднання та/або 
статуту 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

30 2.2.16  Внесення до Реєстру 
громадських об’єднань 
відомостей про відокремлений 
підрозділ громадського 
об’єднання 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

31 2.2.17  Прийняття повідомлення про 
зміни до статуту громадського 
об’єднання, зміни у складі 
керівних органів громадського 
об’єднання, зміну особи (осіб), 
уповноваженої представляти 
громадське об’єднання, зміну 
місцезнаходження 
зареєстрованого громадського 
об’єднання 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

32 2.2.18  Прийняття повідомлення про 
зміну найменування 
громадського об’єднання, мети 
(цілей), зміну особи (осіб), 
уповноваженої представляти 
громадське об’єднання, утворене 
шляхом прийняття повідомлення 
про утворення 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

33 2.2.19  Внесення до реєстру 
громадських об’єднань запису 
про рішення щодо саморозпуску 
або реорганізації громадського 
об’єднання, а також про 
припинення діяльності 
громадського об’єднання 

 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 
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34 2.3.1 Відділ державної 

реєстрації 
юридичних осіб, 
легалізації 
об’єднань 
громадян та 
державної 
реєстрації 
друкованих засобів 
масової інформації 
реєстраційної 
служби 
Головного 
управління юстиції 
у  
Кіровоградській 
області 

Державна реєстрація 
друкованого засобу масової 
інформації з місцевою сферою 
розповсюдження 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги  

35 2.3.2  Перереєстрація друкованого 
засобу масової інформації з 
місцевою сферою 
розповсюдження  

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

36 2.3.3  Видача дубліката свідоцтва про 
державну реєстрацію 
друкованого засобу масової 
інформації з місцевою сферою 
розповсюдження 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

37 2.3.4  Визнання недійсним свідоцтва 
про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової 
інформації з місцевою сферою 
розповсюдження на підставі 
повідомлення засновника 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги  

38 2.4.1 Відділ державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме 
майно 
реєстраційної 
служби 
Кіровоградського 
міського 

Державна реєстрація речових 
прав на нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги  
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управління юстиції 
Кіровоградської 
області 

39 2.4.2  Державна реєстрація іншого 
речового права на нерухоме 
майно, обтяження права на 
нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

40 2.4.3  Взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

41 2.4.4  Внесення запису про скасування 
державної реєстрації прав 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

42 2.4.5  Скасування запису Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

43 2.4.6  Надання витягу з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

44 2.4.7  Надання інформаційної довідки з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

45 2.4.8  Надання виписки з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

46 2.4.9  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 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 
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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 

47 2.4.10  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 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

48 

 

2.4.11 

 

 
 
 

Внесення змін до записів до 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно у зв’язку 
з допущенням технічної помилки 
з вини державного реєстратора 
прав на нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

49 2.4.12  Видача дубліката свідоцтва про 
право власності на нерухоме 
майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

 

3. Дозвільні органи 

1 3.1.1 Територіальне 
управління 
Державної служби 
гірничого нагляду 
та промислової 
безпеки України у 
Кіровоградській 
області 

П. 48 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
  
Дозвіл на початок виконання 
робіт підвищеної небезпеки та 
початок експлуатації 
(застосування) машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

 

2 3.1.2  Декларація відповідності 
матеріально-технічної бази 
роботодавцям вимогам 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 
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законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки  

3 3.1.3  Відомча реєстрація 
великовантажних та інших 
технологічних транспортних 
засобів, що не підлягають 
експлуатації на вулично-
дорожній мережі загального 
користування 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності, 
суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

4 3.3.1 Управління 
державної служби 
України з 
надзвичайних 
ситуацій у 
Кіровоградській 
області 

Декларація відповідності 
матеріально-технічної бази 
суб’єктів господарювання 
вимогам законодавства з питань 
пожежної безпеки  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

5 3.4.1 Кіровоградський 
міський відділ 
Управління 
державної служби 
України з 
надзвичайних 
ситуацій у 
Кіровоградській 
області 

Декларація відповідності 
матеріально-технічної бази 
суб’єктів господарювання 
вимогам законодавства з питань 
пожежної безпеки 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

6 3.5.1 Головне 
управління 
Держсанепідем 
служби в 
Кіровоградській 
області 

П. 6 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
діючих об’єктів (у тому числі 
військового та оборонного 
призначення)  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності, 
суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

7 3.5.2  П. 7 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 
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Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
документації на розроблювальні 
техніку, технологію, 
устаткування, інструменти тощо  

8 3.5.3  П. 8 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Висновок державної санітарно-
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  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

9 3.5.4  П. 9 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
щодо продукції, напівфабрикатів, 
речовин, матеріалів та 
небезпечних факторів, 
використання, передача або збут 
яких може завдати шкоди 
здоров’ю людей  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

10 3.5.5  П. 53 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на проведення будь-яких 
діагностичних, 
експериментальних, 
випробувальних, вимірювальних 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 
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робіт на підприємствах, в 
установах, організаціях, 
діяльність яких пов’язана з 
використанням продукції та 
речовин з джерелами іонізуючого 
та неіонізуючого 
випромінювання і радіоактивних 
речовин (Дозвіл (санітарний 
паспорт) на роботи з 
радіоактивними речовинами та 
іншими джерелами іонізуючого 
випромінювання)  

11 3.6.1 Кіровоградське 
міжрайонне 
управління 
Головного 
управління 
Держсанепідем 
служби в 
Кіровоградській 
області 

П. 79 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Експлуатаційний дозвіл 
операторам потужностей 
(об’єктів), що здійснюють в 
Україні діяльність з виробництва 
та/або обігу харчових продуктів, 
підконтрольних санітарній 
службі  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

12 3.6.2  П. 6 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
діючих об’єктів (у тому числі 
військового та оборонного 
призначення)  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності, 
суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

13 3.7.1 

 

Головне 
управління 
Держсанепідем 
служби на 
повітряному 
транспорті 

П. 6 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
діючих об’єктів  

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 
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14 3.8.1 Управління 

ветеринарної 
медицини у                     
м. Кіровограді 

П. 81 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Експлуатаційні дозволи для 
потужностей (об’єктів): з 
переробки неїстівних продуктів 
тваринного походження; з 
виробництва, змішування та 
приготування кормових добавок, 
преміксів і кормів  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

 

15 3.8.2  П. 80 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Експлуатаційний дозвіл 
операторам потужностей 
(об’єктів), що здійснюють 
виробництво харчових продуктів, 
підконтрольних ветеринарній 
службі та для агропродовольчих 
ринків  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

16 3.9.1 Головне 
управління 
Держземагентства 
у Кіровоградській 
області  

П. 5 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Висновок державної експертизи 
землевпорядної документації 
щодо об’єктів, які підлягають 
обов’язковій державній 
експертизі  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

17 3.10.1 Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації  

П. 30 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 
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18 3.10.2  П. 70 — ЗУ “Про перелік 

документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на спеціальне 
водокористування  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

19 3.10.3  П. 4 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Висновок державної екологічної 
експертизи 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

20 3.10.4  П. 40 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

21 

 

3.11.1 

 

Інспекція 
Державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю у 
Кіровоградській 
області 

Реєстрація декларації (внесення 
змін до декларації) про початок 
виконання підготовчих робіт 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

22 3.11.2  Реєстрація декларації (внесення 
змін до декларації) про початок 
виконання будівельних робіт  

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

23 3.11.3  Реєстрація декларації (внесення 
змін до декларації) про 
готовність об’єкта до 
експлуатації  

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

24 3.12.1 Кіровоградське 
обласне 
управління 
лісового та 

П. 132 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності  
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мисливського 
господарства 

Спеціальний дозвіл на 
спеціальне використання лісових 
ресурсів (лісорубний квиток, 
ордер, лісовий квиток)  

25 3.12.2  П. 45 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на переведення земельних 
лісових ділянок до нелісових 
земель у цілях, пов'язаних з 
веденням лісового господарства, 
без їх вилучення у постійного 
лісокористувача  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

26 3.13.1 Відділення ДАІ 
МГБ 
Кіровоградського 
МВ УМВС 
України в 
Кіровоградській 
області  

П. 64 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на розміщення, 
будівництво споруд, об’єктів 
дорожнього сервісу, 
автозаправних станцій, 
прокладання інженерних мереж 
та виконання інших робіт у 
межах смуги відведення 
автомобільних доріг  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

27 3.13.2  П. 76 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на участь у дорожньому 
русі транспортних засобів, вагові 
або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

28 3.13.3  П. 97 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 
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Погодження маршрутів руху 
транспортних засобів під час 
дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів  

29 3.13.4  П. 108 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Погодження проектів щодо 
будівництва, реконструкції і 
ремонту автомобільних доріг, 
залізничних переїздів, 
комплексів дорожнього сервісу 
та інших споруд у межах смуги 
відведення автомобільних доріг 
або червоних ліній міських 
вулиць і доріг  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

30 3.14.1 Управління ДАІ 
УМВС України в 
Кіровоградській 
області  

П. 64 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на розміщення, 
будівництво споруд, об’єктів 
дорожнього сервісу, 
автозаправних станцій, 
прокладання інженерних мереж 
та виконання інших робіт у 
межах смуги відведення 
автомобільних доріг  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

31 3.14.2  П. 76 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на участь у дорожньому 
русі транспортних засобів, вагові 
або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

32 3.14.3  П. 97 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 

Суб’єкти 
господарської 
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характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Погодження маршрутів руху 
транспортних засобів під час 
дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів  

діяльності 

33 3.14.4  П. 108 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Погодження проектів щодо 
будівництва, реконструкції і 
ремонту автомобільних доріг, 
залізничних переїздів, 
комплексів дорожнього сервісу 
та інших споруд у межах смуги 
відведення автомобільних доріг 
або червоних ліній міських 
вулиць і доріг  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

34 3.15.1 Департамент 
культури, туризму 
та культурної 
спадщини 
Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації 

П. 57 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на проведення робіт на 
пам’ятках місцевого значення 
(крім пам’яток археології), їх 
територіях та в зонах охорони, 
реєстрація дозволів на 
проведення археологічних 
розвідок, розкопок  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

35 3.15.2  П. 47 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на переміщення 
(перенесення) пам’яток 
місцевого значення  
 

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 
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36 3.15.3  П. 92 — ЗУ “Про перелік 

документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Погодження відчуження або 
передачі пам’яток місцевого 
значення їхніми власниками чи 
уповноваженими ними органами 
іншим особам у володіння, 
користування або управління  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

37 3.15.4  П. 106 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Погодження програм та проектів 
містобудівних, архітектурних і 
ландшафтних перетворень, 
будівельних, меліоративних, 
шляхових, земельних 
робіт,реалізація яких може 
позначитись на стані пам’яток 
місцевого значення, їх території і 
зон охорони  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

38 3.16.1 Державна 
інспекція 
сільського 
господарства в 
Кіровоградській 
області 

П. 41 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на зняття та перенесення 
ґрунтового покриву земельних 
ділянок  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

39 3.17.1 Управління 
охорони, 
використання і 
відтворення 
водних біоресурсів 
та регулювання 
рибальства в 
Кіровоградській 
області 

П. 138 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на спеціальне 
використання водних біоресурсів 
у рибогосподарських водних 
об’єктах (їх частинах)  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 
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40 3.17.2  П. 139 — ЗУ “Про перелік 

документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності” 
 
Дозвіл на спеціальне 
використання водних біоресурсів 
за межами юрисдикції України  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

41 3.17.3  П. 141 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Дозвіл на імпорт та експорт 
зразків видів дикої фауни і 
флори, сертифікат на пересувні 
виставки, реекспорт та 
інтродукцію з моря зазначених 
зразків, які є об’єктами 
регулювання Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни і флори, що 
перебувають під загрозою 
зникнення, в частині осетрових 
риб і виробленої з них продукції  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

42 3.17.4  П. 142 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Підтвердження законності 
вилучення водних біоресурсів із 
середовища їх існування та 
переробки продуктів лову (у разі 
необхідності суб’єкту 
господарювання для здійснення 
зовнішньоторговельних 
операцій)  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

43 3.17.5  П. 140 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 
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Форма реєстрації уловів 
(реекспорту) антарктичного та 
патагонського іклачів  

44 3.18.1 Державна 
фітосанітарна 
інспекція 
Кіровоградської 
області 

П. 83 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Карантинний сертифікат  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

45 3.18.2  П. 134 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Фітосанітарний сертифікат  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

46 3.18.3  П. 135 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності”  
 
Фітосанітарний сертифікат на 
реекспорт  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

47 3.20.1 Державна архівна 
служба України 

П. 14 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності” 
 
Дозвіл на виготовлення 
документів страхового фонду, 
виробництво технічних засобів 
оброблення інформації і 
технологічного оснащення, що 
має відповідати вимогам 
технічного захисту інформації з 
обмеженим доступом  

Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

 

Начальник відділу дозвільних процедур —  

державний адміністратор        А.Шевченко  


