
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 05.02.2020 року № 42       
 
 
 
 
 
 
              
           

 
З метою оптимізації та належної організації надання адміністративних 

послуг та відповідно до ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» 
від 06.09.2012 року № 5203-VI, рішення Коростенської міської ради від 
06.06.2013 року № 1120 «Про створення Центру надання адміністративних 
послуг у місті Коростені», керуючись ст. 40, п. 3 ч. 2 ст. 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської 
міської ради 
 
РІШАЄ: 

 
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через 

Центр надання адміністративних послуг у місті Коростені згідно додатку. 
 
2. Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 

16.01.2019 року № 16 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 
надаються через Центр надання адміністративних послуг у місті Коростені» 
вважати таким, що втратило чинність. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про затвердження переліку 
адміністративних послуг, що 
надаються через Центр надання 
адміністративних послуг у місті 
Коростені 
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3. Суб’єктам надання адміністративних послуг, визначеним Переліком 
адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних 
послуг у місті Коростені в установленому законодавством порядку, розробити 
(внести зміни), затвердити та надати до Центру надання адміністративних 
послуг в місті Коростені інформаційні та технологічні картки адміністративних 
послуг. 

 
                                                                                                                                        
Виконуючий обов’язки  
міського голови,  
секретар міської ради                                                 Володимир ВИГІВСЬКИЙ 
 

 
Керуючий справами виконкому 

А. Охрімчук 
                                                                                                                           

    Начальник юридичного відділу 
Т. Камінська 

 
Начальник Центру надання адміністративних послуг 

О. Іванова 
 
 
 
 

. 
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Додаток до рішення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 

від 05.02.2020 р. за № 42 
 

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 
адміністративних послуг у місті Коростені 

  
№ 
з/п 

Адміністративна послуга Суб'єкт надання адміністративної 
послуги 

1 Видача рішення виконавчого 
комітету про надання дозволу на 
встановлення обладнання 
дитячих та спортивних 
майданчиків на території міста 
Коростеня 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку проекту рішення - відділ 
архітектури та містобудування) 

2 Видача висновку про погодження 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

Відділ архітектури та  
містобудування  

3 Видача рішення виконавчого 
комітету про надання дозволу на 
підготовку вихідних даних на 
проектування об`єктів 
містобудування (містобудівних 
умов та обмежень, будівельного 
паспорта) 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку проекту рішення - відділ 
архітектури та містобудування) 

4 Видача рішення виконавчого 
комітету про надання та зміни 
адрес об’єктам нерухомого майна 
в місті Коростені  
 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку проекту рішення - відділ 
архітектури та містобудування) 

5 Видача містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної 
ділянки 

Відділ архітектури та містобудування 

6 Видача будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки 

Відділ архітектури та містобудування 

7 Видача рішення виконавчого 
комітету про надання дозволу на 
розробку комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд 
 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку проекту рішення - відділ 
архітектури та містобудування) 

8 Видача рішення виконавчого 
комітету про затвердження 
комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку проекту рішення - відділ 
архітектури та містобудування) 

9 Видача рішення виконавчого 
комітету про надання дозволу на 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
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розміщення тимчасової споруди підготовку проекту рішення - відділ 
архітектури та містобудування) 

10 Видача паспорта прив’язки 
тимчасової споруди 

Відділ архітектури та містобудування 

11 Укладання договору про пайову 
участь у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Коростеня 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальні за 
підготовку -  відділ архітектури та 
містобудування, юридичний відділ) 

12 Видача дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами  

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальні за 
підготовку проектів рішень - відділ 
архітектури та містобудування, 
інспекція з благоустрою міста при 
управлінні житлово-комунального 
господарства) 

13 Видача рішення про надання 
дозволу на виготовлення 
технічної документації із 
землеустрою 

Коростенська міська рада 
(відповідальний за підготовку 
проекту рішення – відділ 
комунальної власності управління 
економіки) 

14 Видача рішення про надання 
дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

Коростенська міська рада 
(відповідальний за підготовку 
проекту рішення - відділ комунальної 
власності управління економіки) 

15 Видача рішення про 
затвердження технічної 
документації із землеустрою, 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

Коростенська міська рада 
(відповідальний за підготовку 
проекту рішення - відділ комунальної 
власності управління економіки) 

16 Видача рішення про поновлення 
договору оренди земельної 
ділянки, договору сервітутного 
землекористування земельною 
ділянкою 

Коростенська міська рада 
(відповідальний за підготовку 
проекту рішення - відділ комунальної 
власності управління економіки) 

17 Видача рішення про безоплатну 
передачу земельної ділянки 
громадянам у приватну власність 

Коростенська міська рада 
(відповідальний за підготовку 
проекту рішення - відділ комунальної 
власності управління економіки) 

18 Видача рішення про передачу 
сформованої земельної ділянки 
на умовах оренди 

Коростенська міська рада 
(відповідальний за підготовку 
проекту рішення - відділ комунальної 
власності управління економіки) 

19 Видача рішення про 
встановлення права особистого 
строкового сервітуту на 
розміщення тимчасових споруд 

Коростенська міська рада 
(відповідальний за підготовку 
проекту рішення - відділ комунальної 
власності управління економіки) 
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20 Видача рішення про продаж 
земельної ділянки 
несільськогосподарського 
призначення, на якій 
розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 

Коростенська міська рада 
(відповідальний за підготовку 
проекту рішення - відділ комунальної 
власності управління економіки) 

21 
 

Постановка на облік осіб, які 
брали та беруть участь у 
проведенні антитерористичної 
операції, для отримання 
земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування 
житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

Відділ комунальної власності 
управління економіки 

22 Видача посвідчень батьків та 
дітей з багатодітної сім`ї 

Відділ у справах сім’ї, молоді, 
фізичної культури та спорту 

23 Встановлення опіки (піклування) 
над малолітньою 
(неповнолітньою) дитиною та її 
майном 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

24 Затвердження висновку про 
доцільність позбавлення 
батьківських прав  

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

25 Затвердження висновку про 
доцільність поновлення 
батьківських прав 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

26 Надання висновку про 
доцільність усиновлення та 
відповідність його інтересам 
дитини 

Служба у справах дітей 

27 Призначення законного 
представника малолітній 
(неповнолітній) дитині  для 
вчинення нотаріальної дії 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

28 Надання дозволу на вчинення 
правочинів щодо нерухомого 
майна, автомобіля, цінних 
паперів, земельної ділянки 
дитини  

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

29 Надання дозволу на відчуження 
житла, у випадку права дитини на 
користування житловою площею 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

30 Надання дозволу на створення Виконавчий комітет Коростенської 
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дитячого будинку сімейного типу 
та прийомних сімей 

міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

31 Надання дозволу на придбання 
нерухомого майна дитині  

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

32 Надання дозволу на оформлення 
та отримання свідоцтва про право 
власності на земельну ділянку 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

33 Надання дозволу на припинення 
права на аліменти та передачі 
права власності на майно дитині 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

34 Надання рішення щодо 
розв’язання спору між батьками 
про визначення або зміни імені, 
прізвища, по-батькові дитини  

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

35 Надання висновку щодо 
розв’язання спору між батьками 
про визначення місця 
проживання дитини 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

36 Надання висновку про способи 
участі одного з батьків у 
вихованні дитини 
 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальна за 
підготовку проекту рішення - служба 
у справах дітей) 

37 Постановка осіб, які потребують 
поліпшення житлових умов, на 
квартирний облік при 
виконавчому комітеті 
Коростенської міської ради 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку проекту рішення - 
юридичний відділ) 

38 Постановка громадян, які 
потребують поліпшення 
житлових умов, на соціальний 
квартирний облік при 
виконавчому комітеті 
Коростенської міської ради 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку проекту рішення - 
юридичний відділ) 

39 Видача ордеру на жиле 
приміщення  

Юридичний відділ 

40 Видача рішення про надання 
дозволу на укладення 
(продовження терміну дії) 
договору оренди жилого 
приміщення 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку проекту рішення - 
юридичний відділ) 

41 Видача довідки про перебування Юридичний відділ 
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(не перебування) на квартирному 
обліку при виконавчому комітеті 
Коростенської міської ради 

42 Видача рішення про надання 
дозволу на переоформлення 
договору найму жилого 
приміщення 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку проекту рішення - 
юридичний відділ) 

43 Приватизація державного 
житлового фонду 
 

Відділ управління житловим фондом 
управління  житлово-комунального 
господарства 

44 Видача документів на 
реприватизацію житла 

Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради (відповідальний за 
підготовку рішення – відділ 
управління житловим фондом 
управління  житлово-комунального 
господарства) 

45 Реєстрація та видача охоронного 
свідоцтва на бронювання житла 

Відділ управління житловим фондом 
управління  житлово-комунального 
господарства 

46 Видача дозволу на відключення 
від мереж централізованого 
опалення та встановлення 
індивідуального опалення 

Коростенська міська рада 
(відповідальне за підготовку рішення 
– управління  житлово-комунального 
господарства) 

47 
 

Видача ордера на видалення 
зелених насаджень 

Управління  житлово-комунального 
господарства 

48 Видача дозволу на порушення 
об’єктів благоустрою пов’язане з 
проведенням земляних та/або 
ремонтних робіт 

Інспекція з благоустрою міста при 
управлінні житлово-комунального 
господарства  

49 Надання дозволу на проведення 
масових заходів, циркових 
вистав, зустрічей політичних 
партій, концертних програм, 
розміщення атракціонів 

Відповідальний за підготовку 
розпорядження міського голови - 
відділ культури і туризму 

50 Погодження проведення масових 
заходів представниками 
осередків політичних партій та 
громадських об’єднань міста 
(збори, мітинги, походи і 
демонстрації)  

Відповідальний за підготовку 
розпорядження міського голови – 
відділ з питань внутрішньої політики, 
організаційної роботи та контролю 

51 Погодження режиму роботи 
об’єктів побутового, 
торговельного та торгово-
виробничого призначення на 
території міста Коростеня 

Відділ регулювання торгівлі та 
побутового обслуговування 
управління економіки, виконавчий 
комітет Коростенської міської ради 

52 Погодження на здійснення Відділ регулювання торгівлі та 
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сезонної, одноразової, виїзної 
(виносної) торгівлі у місті 
Коростені 

побутового обслуговування 
управління економіки 

53 Видача копії рішення (витягу з 
рішення) виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, 
прийнятого протягом останніх 5 
років, за запитом 

Загальний відділ, відділ архітектури 
та містобудування, юридичний 
відділ, служба у справах дітей, 
фінансове управління, управління 
житлово-комунального господарства 

54 Видача копії рішення, витягу з 
рішення, витягу з протоколу 
сесії, засідання постійної комісії 
Коростенської міської ради 
(протягом останніх 5 років) за 
запитом  

Відділ організаційного забезпечення 
діяльності міської ради 

55 Державна реєстрація права 
власності на нерухоме майно  

Відділ державної реєстрації 

56 Державна реєстрація інших 
(відмінних від права власності) 
речових прав на нерухоме майно 

Відділ державної реєстрації 

57 Державна реєстрація обтяжень 
нерухомого майна 

Відділ державної реєстрації 

58 Взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна 

Відділ державної реєстрації 

59 Внесення змін до записів 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 

Відділ державної реєстрації 

60 Скасування державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

Відділ державної реєстрації 

61 Скасування запису Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 

Відділ державної реєстрації 

62 Скасування рішення державного 
реєстратора 

Відділ державної реєстрації 

63 Надання інформації з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно 

Центр надання адміністративних 
послуг в місті Коростені 

64 Видача експлуатаційного дозволу 
операторам ринку, що провадять 
діяльність, пов’язану з 
виробництвом та/або зберіганням 
харчових продуктів тваринного 
походження 

Управління Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів в Коростенському районі 

65 Видача експлуатаційного дозволу 
для провадження діяльності: на 

Управління Державної служби 
України з питань безпечності 
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потужностях (об'єктах) з 
переробки неїстівних продуктів 
тваринного походження; на 
потужностях (об’єктах) з 
виробництва, змішування та 
приготування кормових добавок, 
преміксів і кормів 

харчових продуктів та захисту 
споживачів в Коростенському районі 

66 Видача дозволу на проведення 
заходів із залученням тварин 

Управління Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів в Коростенському районі 

67 Державна реєстрація земельної 
ділянки з видачею витягу з 
Державного земельного кадастру 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

68 Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
(змін до них) про земельну 
ділянку з видачею витягу 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

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

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

70 Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
(змін до них) про землі в межах 
територій адміністративно-
територіальних одиниць з 
видачею витягу 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

71 Державна реєстрація обмежень у 
використанні земель з видачею 
витягу 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

72 Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
про обмеження у використанні 
земель, встановлені 
безпосередньо (виключити) 
законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-
правовими актами, з видачею 
витягу 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

73 Виправлення технічної помилки 
у відомостях з Державного 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
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земельного кадастру, допущеної 
органом, що здійснює його 
ведення, з видачею витягу 

Держгеокадастру у Житомирській 
області 

74 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) довідок, що містять 
узагальнену інформацію про 
землі (території) 
3) викопіювань з картографічної 
основи Державного земельного 
кадастру, кадастрової карти 
(плану) 
4) копій документів, що 
створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру  

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

75 Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної 
частки (паю) 
2) 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) 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

76 
 

Видача відомостей з 
документації із землеустрою, що 
включена до Державного фонду 
документації із землеустрою 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

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

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

78 Видача витягу з технічної 
документації про нормативну 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
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грошову оцінку земельної 
ділянки 

Держгеокадастру у Житомирській 
області 

79 Видача висновку про погодження 
документації із землеустрою 

Відділ у Коростенському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області 

80 Державна реєстрація 
громадського формування 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

81 Державна реєстрація змін до 
відомостей про громадське 
формування, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань, у тому числі змін до 
установчих документів 
громадського формування 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

82 Державна реєстрація включення 
відомостей про громадське 
формування, зареєстроване до 1 
липня 2004 року, відомості про 
яке не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

83 Державна реєстрація рішення про 
виділ громадського формування 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

84 Державна реєстрація рішення про 
припинення громадського 
формування 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

85 Державна реєстрація рішення про 
відміну рішення про припинення 
громадського формування 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

86 Державна реєстрація зміни 
складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії), голови 
комісії або ліквідатора 
громадського формування 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

87 Державна реєстрація припинення 
громадського формування в 
результаті його ліквідації 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

88 Державна реєстрація припинення 
громадського формування в 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
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результаті його реорганізації Хмельницький) 
89 Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу 
громадського формування 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

90 Державна реєстрація змін до 
відомостей про відокремлений 
підрозділ громадського 
формування, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

91 Державна реєстрація припинення 
відокремленого підрозділу 
громадського формування 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

92 Державна реєстрація 
громадського об’єднання, що не 
має статусу юридичної особи 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

93 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 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

94 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, у зв’язку із 
зупиненням (припиненням) 
членства в громадському 
об’єднанні, що не має статусу 
юридичної особи 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

95 Державна реєстрація припинення 
громадського об’єднання, що не 
має статусу юридичної особи 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

96 Державна реєстрація постійно 
діючого третейського суду 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

97 Державна реєстрація змін до 
відомостей про постійно діючий 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
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третейський суд, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань 

Хмельницький) 

98 Державна реєстрація припинення 
постійно діючого третейського 
суду 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

99 Державна реєстрація 
структурних утворень політичної 
партії, що не мають статусу 
юридичної особи 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

100 
 

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 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

101 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, у 
зв’язку із зупиненням 
(припиненням) членства у 
структурному утворенні 
політичної партії, що не має 
статусу юридичної особи 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

102 Державна реєстрація припинення 
структурного утворення 
політичної партії, що не має 
статусу юридичної особи 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

103 Державна реєстрація 
підтвердження всеукраїнського 
статусу громадського об’єднання 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

104 Державна реєстрація відмови від 
всеукраїнського статусу 
громадського об’єднання 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 

105 Надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців 

Центрально-Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) 
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та громадських формувань 
(виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у 
паперовій формі для 
проставляння апостиля, витяг з 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань, копії документів, що 
містяться в реєстраційній справі 
відповідної юридичної особи, 
громадського формування, що не 
має статусу юридичної особи, 
фізичної особи - підприємця) 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                 А.В. Охрімчук 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


