
 
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від   « 08 » листопада 2016 року                 № 576 
 
 

Про внесення доповнень 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», з метою упорядкування 
адміністративних послуг, що надаватимуться в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Кіровограда, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
Внести доповнення 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) включити до Переліку адміністративних послуг, що надаються в 
Центрі надання адміністративних послуг м. Кіровограда, послуги                  
№ 1.13.1-1.13.9, № 1.14.1-1.14.18 та викласти в редакції, що додається; 

2) виключити з Переліку адміністративних послуг, що надаються в 
Центрі надання адміністративних послуг м. Кіровограда, послуги                  
№ 2.2.1-2.2.19, № 2.4.1-2.4.12. 
 
 
 
Міський голова                                                                                      А.Райкович 
 
 
 
 
Глушаєва  24 17 50 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської  
міської ради  
« 08 »  листопада  2016                    
№ 576 

 
 

Доповнення до переліку 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 1.13.1 Відділ державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме 
майно 

Державна реєстрація права 
власності на нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги  

2 1.13.2  Державна реєстрація іншого 
речового права на нерухоме 
майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

3 1.13.3  Взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

4 1.13.4  Скасування записів про 
державну реєстрацію прав 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

5 1.13.5  Надання інформації з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

6 1.13.6  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  

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 



 
 

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 

7 1.13.7  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 

8 1.13.8  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 

9 1.13.9  Державна реєстрація обтяження 
права на нерухоме майно 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

10 1.14.1 

  

Відділ державної 
реєстрації 
юридичних осіб та 
фізичних осіб — 
підприємців 

Державна реєстрація 
створення юридичної особи 
(крім громадського формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

11 1.14.2  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) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

12 1.14.3  Державна реєстрація змін до 
відомостей про юридичну особу, 
що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 



 
 

осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських 
формувань, у тому числі змін до 
установчих документів 
юридичної особи (крім 
громадського формування) 

послуги 

13 1.14.4  Державна реєстрація переходу 
юридичної особи з модельного 
статуту на діяльність на підставі 
власного установчого документа 
(крім громадського формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

14 1.14.5  Державна реєстрація переходу 
юридичної особи на діяльність 
на підставі модельного статуту 
(крім громадського формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

15 1.14.6  Державна реєстрація  
рішення про виділ юридичної 
особи (крім громадського 
формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

16 1.14.7  Державна реєстрація рішення  
про припинення юридичної 
особи (крім громадського 
формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

17 1.14.8  Державна реєстрація рішення 
про відміну рішення про 
припинення юридичної особи 
(крім громадського формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

18 1.14.9  Державна реєстрація зміни 
складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації,  
ліквідаційної комісії) юридичної 
особи (крім громадського 
формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

19 1.14.10  Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті її 
ліквідації (крім громадського 
формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

20 1.14.11  Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті її 
реорганізації (крім громадського 
формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 



 
 

21 1.14.12  Державна реєстрація створення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім 
громадського формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

22 1.14.13  Державна реєстрація внесення 
змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ 
юридичної особи (крім 
громадського формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

23 1.14.14  Державна реєстрація припинення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім 
громадського формування) 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

24 1.14.15  Державна реєстрація фізичної 
особи-підприємця 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

25 1.14.16  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 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

26 1.14.17  Державна реєстрація змін до 
відомостей про фізичну особу – 
підприємця, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб,  фізичних осіб – 
підприємців та громадських 
формувань 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

27 1.14.18  Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця за її 
рішенням 

Суб’єкти 
отримання 
адміністративної 
послуги 

 
Заступник начальника управління адміністративних послуг –  
начальник відділу по роботі з суб’єктами  
господарювання – адміністратор                                                             О.Шкода 


