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26.08.2021 року №  2 
м.Первомайськ 

 

 
Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, що надаються 
через відділ «Центр надання адміністративних послуг
апарату виконавчого комітету міської ради
 
 

Відповідно статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 року № 280
адміністративні послуги»
запровадженням моніторингу якості надання адміністративних послуг та 
приведення у відповідність назв послуг до Реєстру адміністративних послуг
міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг,
виконавчими органамиПервомайської міської ради, 
його структурними підрозділами

2. Затвердити 
адміністративних послуг, що можна отримати через 
адміністративних послуг
(Додаток 2). 

3. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються 
Головного управління Держгеокадастру
Миколаївської області

4. Визнати таким, що втратил
30.07.2020 року №4 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що 
надаються через Центр надання адміністративних послуг ап
комітету міської ради, в новій редакції»

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника 
«Центр надання адміністративних послуг
міської ради. 

 

ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА
 

Миколаївської області 
 
 

18  СЕСІЯ                      VIII  СКЛИКАННЯ
 

 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Переліку 
адміністративних послуг, що надаються  

Центр надання адміністративних послуг» 
апарату виконавчого комітету міської ради 

Відповідно статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
від 21.05.1997 року № 280/97 –ВР із змінами , 

адміністративні послуги» від06.09.2012 року № 5203-VIіз змінами
запровадженням моніторингу якості надання адміністративних послуг та 
приведення у відповідність назв послуг до Реєстру адміністративних послуг

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг,
виконавчими органамиПервомайської міської ради, виконавч
його структурними підрозділами. (Додаток 1). 

2. Затвердити Перелік послуг регіональних суб’єктів надання 
дміністративних послуг, що можна отримати через відділ «

адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету міської ради

Перелік адміністративних послуг, що надаються 
Головного управління Держгеокадастру у Первомайському районі

області. (Додаток 3). 
Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що 
надаються через Центр надання адміністративних послуг ап

іської ради, в новій редакції». 
. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника 

Центр надання адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету 

ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

СКЛИКАННЯ 

Відповідно статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
, Закону України «Про 
із змінами, у зв’язку з 

запровадженням моніторингу якості надання адміністративних послуг та 
приведення у відповідність назв послуг до Реєстру адміністративних послуг, 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються 
виконавчим комітетом та 

Перелік послуг регіональних суб’єктів надання 
відділ «Центр надання 

апарату виконавчого комітету міської ради. 

Перелік адміністративних послуг, що надаються відділом 
у Первомайському районі 

рішення міської ради від 
«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого 

. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника відділу 
апарату виконавчого комітету 



2  із  19 

 

Рішення Первомайської міської ради  
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ  

«Центр надання адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету міської ради 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань законності, самоврядування, депутатської діяльності, регламенту, 
зв’язків ради, засобів масової інформації, регуляторної політики, запобігання і 
протидії корупції та захисту прав споживачів. 
 

 
 
 
 
 
Міський голова                                                 Олег ДЕМЧЕНКО9
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Рішення Первомайської міської ради  
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ  

«Центр надання адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету міської ради 

 

 

Додаток 1 
до рішення міської ради 
26.08.2021 року №  2 

 

Перелік адміністративних послуг, 
що надаються виконавчими органамиПервомайської міської ради, виконавчим 

комітетом та його структурними підрозділами 
№ 
з/п 

Назва адміністративної послуги 
 

 

Код 
послуги 

відповідно 
до Реєстру 

адміні - 
стративних 

послуг 
1 2 3 
 Апарат міської ради 

1 Надання витягу з протоколу пленарного 
засіданняПервомайської міської ради 

01493 

2 Надання копій рішень Первомайської міської ради - 
3 Надання витягу з рішення Первомайської міської ради 02003 

Загальний відділ апарату виконавчого комітету міської ради 
4 Надання витягу з рішення виконавчого комітету Первомайської 

міської ради 
02003 

5 Надання копій рішень виконавчого комітету Первомайської 
міської ради 

- 

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців апарату виконавчого 

комітету міської ради 
6 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 

громадського формування) 
00050 

7 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) 

00052 
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Продовження додатка 1 

 

Рішення Первомайської міської ради  
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ  

«Центр надання адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету міської ради 

 

8 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) 
 
 
 

00054 

1 2 3 
9 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі власного 
установчого документа (крім громадського формування) 

00056 

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

00057 

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

00058 

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

00073 

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

00083 

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

00094 

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

00097 

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

00100 

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

00087 

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

00090 

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

00092 

20 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем 00106 
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Рішення Первомайської міської ради  
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ  

«Центр надання адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету міської ради 

 

21 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 

 
00109 

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

00108 

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

00107 

1 2 3 
24 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
00234 

25 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі 
відповідної юридичної особи, громадського формування, що 
не має статусу юридичної особи, фізичної особи – 
підприємця 

00236 

26 Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань 

01179 

27 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного 
власника юридичної особи 

00683 

28 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 00041 
29 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме 

майно, обтяження права на нерухоме майно 
00042 

30 Державна реєстрація обтяження 00048 
31 Внесення запису про скасування державної реєстрації прав 

або рішення державного реєстратора 
00043 

32 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 

 
00046 

33 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 

 
00046 
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Рішення Первомайської міської ради  
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ  

«Центр надання адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету міської ради 

 

34 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 

00046 

35 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 00049 
36 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно  
00047 

Відділ з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та оформлення 
паспортів громадянина України апаратувиконавчого комітету 

міської ради 
37 Зняття з реєстрації місця проживання фізичної особи 00037 
38 Реєстрація місця проживання фізичної особи 00034 
1 2 3 

39 Реєстрація місця перебування фізичної особи 00040 
40 Видача довідки про реєстрацію місця проживання фізичної 

особи 
00038 

 
Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  апарату виконавчого 

комітету міської ради 
41 Видача довідки про склад зареєстрованих у житловому 

приміщенні 
00201 

42 Обмінпосвідченняводія (без складенняіспитів) 00509 

43 Видача нового 
посвідченняводіязамістьвтраченогоабовикраденого 

00743 

    44 Державнареєстрація нового транспортного засобу (без 
огляду) 

 

    45 Перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із зміною 
найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи 
по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є 
власниками транспортних засобів, установлення 
газобалонного обладнання 

 

Управління у справах дітей міської ради  
46 Прийняття рішення про способи участі у вихованні дитини 

та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від 
неї 

01236 

47 Прийняття рішення про визначення місця проживання 
(перебування) дитини 

01224 

48 Прийняття рішення про утворення прийомної сім’ї 01836 
49 Прийняття рішення про створення та забезпечення 

функціонування дитячого будинку сімейного типу 
01837 
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Рішення Первомайської міської ради  
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ  

«Центр надання адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету міської ради 

 

50 Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого 
майна, право власності на яке або право користування яким 
має дитина 

01683 

51 Прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над 
дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського 
піклування 

01225 

52 Надання висновку про доцільність (недоцільність) 
позбавлення  батьківських прав 

01843 

53 Надання висновку про підтвердження місця проживання 
дитини для її тимчасового виїзду за межі України 

01212 

Управління соціального захисту населення міської ради 

54 Видача довідки про отримання (неотримання) соціальної 
допомоги 
 

01487 

1 2 3 
55 Видача особі подання про можливість призначення її 

опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної 
особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена 

00122 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: 
відмови від майнових прав підопічного; видання письмових 
зобов'язань від імені підопічного; укладання договорів, які 
підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній 
реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну 
житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо 
іншого цінного майна; управління нерухомим майном або 
майном, яке потребує постійного управління, власником 
якого є підопічна недієздатна особа;  передання нерухомого 
майна або майна, яке потребує постійного управління, 
власником якого є підопічна недієздатна особа, за 
договором в управління іншій особі 

 

 
00132 

 
 
 
 
 
 
 
 

Управління житлово-комунального господарства міської ради 
57 Видача ордеру на право проведення земельних робіт - 
58 Надання дозволу на проїзд великогабаритних та великовагових 

транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями м. 
Первомайська 

- 

59 Видача ордера на видалення зелених насаджень 00159 
 60 Погодження на розміщення об’єктів пересувної та дрібної 

стаціонарної мережі з надання послуг у сфері відпочинку і 
розваг (цирки) 

 
01349 
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61 Надання дозволу на проїзд транспорту по площі Тараса 
Григоровича Шевченка та вулиці  Тараса Григоровича 
Шевченка 

- 

62 Видача дозволу на порушення об'єктів благоустрою 00194 
 

Відділ містобудування та архітектури апарату виконавчого комітету 
міської ради 

63 Надання містобудівних умов та обмежень забудови 
земельної ділянки 

00158 

64 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки 00156 
65 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки 
01193 

66 Надання дубліката будівельного паспорта забудови 
земельної ділянки 

01192 

67 Надання паспорта прив’язки тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності 

- 

1 2 3 
68 Продовження строку дії паспорту прив’язки тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності 
00193 

69 Зміни до містобудівних умов та обмежень для проєктування 
об’єкта будівництва 

- 

70 Надання висновку про погодження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

- 

71 Надання викопіювання з генеральних планів, топографо-
геодезичних планів населених пунктів територіальної 
громади 

01923 

72 Присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна - 
73 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами 00184 
74 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами  00183 
75 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 00187 
76 Продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами 00186 
77 Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, 

що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки 
01279 

78 Надання дозволу на знесення будівель і споруд - 
Управління комунальної власності таземельних відносин міської ради 

79 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов  

00036 

80 Укладення договорів оренди землі 02115 
81 Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які 

потребують надання житлового приміщення з фондів житла 
для тимчасового проживання 

01257 
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Начальник відділу «Центр надання  
адміністративних послуг» апарату  
виконавчого комітету міської ради    Наталія ЕЛЬСОН 

82 Укладання договорів оренди нерухомого майна комунальної 
власності Первомайської міської  територіальної громади  

- 

83 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 
несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого 
майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб  
(надання дозволу на  продаж земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення) 

00208 

84 Надання дозволу на виготовлення землевпорядної 
документації щодо передачі земельної ділянки у власність 

- 

85 Затвердження землевпорядної документації щодо передачі 
земельної ділянки у власність 

- 

86 Надання дозволу на переоформлення договору найму 
житлового приміщення 
 
 
 

01473 

1 2 3 
Управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

 
87 Встановлення зручного для населення режиму роботи 

підприємств комунального господарства, торгівлі та 
громадського харчування, побутового обслуговування, що 
належать до комунальної власності територіальної громади 

00188 

88 Укладання Договору щодо розміщення засобу пересувної / 
об’єкту сезонної дрібно роздрібної торговельної мережі 

- 

89 Організація ринку, ярмарку 01351 
90 Спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї 01455 
91 Реєстрація пасіки 01454 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
26.08.2021 року №  2 

 

Перелік послуг регіональних суб’єктів надання адміністративних послуг, що 
можна отримати через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

апарату виконавчого комітету міської ради 
№ 
з/п 

 
 

Назва адміністративної послуги 

Код 
послуги 

відповідно 
до Реєстру 

адміні -
стративних 

послуг 
1 2 3 

Управління екології та природних ресурсівМиколаївської обласної 
державної адміністрації 

1 Дозвіл на спеціальневикористанняприроднихресурсів у 
межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
загальнодержавногозначення 

01127 

2 Погодження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

01134 

3 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами 

01121 

4 Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами  

01123 

5 Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

01122 

6 Погодження індивідуальних технологічних нормативів 
використання питної води (для житлово-експлуатаційних 
підприємств та організацій) 

- 

7 Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, 
оброблення та утилізації відходів 

01149 

8 Погодження технічного паспорту відходу -  
9 Реєстрація декларації про відходи 00258 

Управління культури, національностей та релігійМиколаївської 
обласної державної адміністрації 
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10 

Погодження відповідних програм та проєктів 
містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, 
меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких 
може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, 
їх 
 

01522 
 
 
 
 

1 2 3 
 територій і зон охорони  

11 Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого 
значення їхніми власниками чи уповноваженими ними 
органами іншим особам у володіння, користування або 
управління 

01132 

12 Надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках 
місцевого значення (крім пам’яток археології), їх 
територій та в зонах охорони 

00165 

Управління інфраструктуриМиколаївської обласної державної 
адміністрації 

13 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза 
межами населених пунктів 

01117 

14 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами поза межами населених пунктів 

00184 

15 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
поза межами населених пунктів 

00187 

Головне управління Державної служби Україниз надзвичайних ситуацій 
у Миколаївській області 

16 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної 
бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 
питань пожежної безпеки 

00162 

Управління патрульної поліції в Миколаївській областіДепартаменту 
патрульної поліції 

17 Надання дозволу на участь у дорожньому русі 
транспортного засобу, вагові або габаритні параметри 
якого перевищують нормативні 

00166 

18 Погодження маршруту руху транспортного засобу під час 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів 

00167 

Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області 
 

19 Видача рішення про передачу у власність, надання у 
постійне користування та надання в оренду земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності 

01161 
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Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області 
 

20 Видача експлуатаційного дозволу (для операторів ринку) 00163 
21 Видача експлуатаційного дозволу для потужностей 

(об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного 
походження; з виробництва, змішування та приготування 
кормових добавок, преміксів і кормів 

00654 

1 2 3 
22 Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з 

радіоактивними речовинами та іншими джерелами 
іонізуючого випромінювання 

00300 

23 
 
 
 
 

Видача дозволу на проведення діагностичних, 
експериментальних, випробувальних, вимірювальних 
робіт на підприємствах, в установах та організаціях, 
діяльність яких пов’язана з використанням джерел 
неіонізуючого випромінювання 

01068 
 
 
 
 

Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції 
у Миколаївській області 

24 Подання повідомлення про початок виконання 
підготовчих робіт 

00134 

25 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 
підготовчих робіт 

00145 

26 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт 

00146 

27 Внесення змін до декларації про початок виконання 
підготовчих робіт 

01189 

28 Подання повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт 

01208 

29 Внесення змін до декларації про початок виконання 
будівельних робіт 

01902 

30 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до 
експлуатації 

01376 

31 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до 
експлуатації (будівельна амністія) 

01873 

Управління лісового та мисливського господарства 
у Миколаївській області 

32 Видача посвідчення мисливця 00336 
33 Видача контрольної картки  обліку добутої дичини та 

порушень правил полювання 
00342 

34 Видача дубліката та посвідчення мисливця 00336 
00397 
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35 Видача дубліката та контрольної картки обліку добутої  
дичини та порушень правил полювання 

00360 

36 Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та 
виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення 
експортних операцій 
 
 
 

01319 

1 2 3 
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та 

регулювання рибальства у Миколаївській області 
 

37 Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) 

00492 

38 Анулювання дозволу на спеціальне використання водних 
біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх 
частинах) 

00504 

39 Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з 
середовища їх існування та переробки продуктів лову  

00503 

Сектор Державного агентства водних ресурсів України 
40 Видача дозволу на спеціальне водокористування 00255 
41 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування 00464 

Управління Держпраці у Миколаївській області 
42 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткованняпідвищеноїнебезпеки 

00863 

43 Анулювання дозволу на використання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

00728 

44 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної 
бази роботодавця вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки 

00757 

45 Відомча Реєстрація великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів, що не підлягають 
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального 
користування 

00864 

46 Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних 
транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на 
вулично-дорожній мережі загального користування 

00727 

47 Веденняобліку та 
зняттятехнологічнихтранспортнихзасобів з обліку 

- 

48 Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів 00737 
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України 
49 Державна реєстрація створення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки  
00494 

50 Державна реєстрація включення відомостей про творчу 
спілку, територіальний осередок творчої спілки, 
зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

00554 

1 2 3 
51 
 

Державна реєстрація змін до відомостей про творчу 
спілку, територіальний осередок творчої спілки, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, у тому числі змін до установчих документів 
 

00430 

52 Державна реєстрація рішення про припинення творчої 
спілки, територіального осередку творчої спілки 

00581 

53 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої 
спілки, територіального осередку творчої спілки 

00555 

54 Державна реєстрація припинення творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки в результаті 
ліквідації 

00566 

55 Державна реєстрація припинення творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки в результаті 
реорганізації 

00579 

56 Державна реєстрація створення професійної спілки, 
організації професійних спілок, об’єднання професійних 
спілок 

00583 

57 Державна реєстрація включення відомостей про 
професійну спілку, об’єднання професійних спілок, 
організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 
липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань 

00582 

58 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну 
спілку, організацію професійних спілок, об’єднання 
професійних спілок, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, у тому числі змін до установчих 
документів 

00570 
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59 Державна реєстрація рішення про припинення 
професійної спілки, організації професійних спілок, 
об’єднання професійних спілок 

00586 

60 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної 
спілки, організації професійних спілок, об’єднання 
професійних спілок 

00585 

61 Державна реєстрація припинення професійної спілки, 
організації професійних спілок, об’єднання професійних 
спілок 

- 

1 2 3 
62 Державна реєстрація припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних 
спілок в результаті реорганізації 

00643 

63 Державна реєстрація створення організації роботодавців, 
об’єднання організацій роботодавців 

00657 

64 Державна реєстрація адміністративної послуги з державної 
реєстрації включення відомостей про організацію 
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, 
зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

- 

65 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 

00608 

66 Державна реєстрація рішення про припинення організації 
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

00658 

67 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації 
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

00451 

68 Державна реєстрація припинення організації 
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в 
результаті ліквідації 

00606 

69 Державна реєстрація припинення організації 
роботодавців, об’єднанняорганізацій роботодавців в 
результаті реорганізації 

00660 

70 Державна реєстрація створення громадського об’єднання 00051 
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71 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 
 

00053 

72 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 

00055 

73 Державна реєстрація рішення про виділ громадського 
об’єднання 

00086 

74 Державна реєстрація рішення про припинення 
громадського об’єднання 

00077 

1 2 3 
75 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення громадського об’єднання 
 

00084 

76 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 
громадського об’єднання 

- 

77 Державна реєстрація припинення громадського 
об’єднання в результаті його ліквідації 

00098 

78 Державна реєстрація припинення громадського 
об’єднання в результаті його реорганізації 

00102 

79 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу  
громадського об’єднання 

00089 

80 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ громадського об’єднання 

00091 

81 Державна реєстрація припинення відокремленого 
підрозділу громадського об’єднання 

00093 

82 Державна реєстрація створення структурного утворення 
політичної партії 

00667 

83 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 

00669 

84 Державна реєстрація рішення про припинення 
структурного утворення політичної партії 

00675 
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85 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 
утворення політичної партії, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань 

00672 

86 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного 
утворенняполітичної партії 

00668 

87 Державна реєстрація припинення структурного утворення 
політичної партії в результаті його ліквідації 

00674 

88 Державна реєстрація припинення структурного утворення 
політичної партії в результаті його реорганізації 

00670 

89 Державна реєстрація громадського об’єднання - 
90 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об’єднання,  що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань 

00111  

91 Державна реєстрація припинення громадського 
об’єднання 

00102 

1 2 3 
92 Державна реєстрація структурного утворення політичної 

партії 
 

00565 

93 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 
утворення політичної партії, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань 
 

00580 

94 Державна реєстрація припинення структурного утворення 
політичної партії 

00563 

95 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського 
статусу громадського об’єднання 

00584 

96 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу 
громадського об’єднання 
 

00561 

97 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду 00567 
98 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно 

діючий третейський суд, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань 

00383 

99 Державна реєстрація припинення постійно діючого 
третейського суду 

00564 



18  із  19 
Продовження додатка 2 

Рішення Первомайської міської ради  
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ  

«Центр надання адміністративних послуг»  апарату виконавчого комітету міської ради 

 

100 Видача виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань у паперовій формі для 
проставлення апостилю 

00235 

101 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі 
відповідної юридичної особи, громадського формування, 
фізичної особи – підприємця 

00236 

102 Державна реєстрація статуту територіальної громади 00998 
103 Державна реєстрація змін до статуту територіальної 

громади 
00996 

 
104 Скасування державної реєстрації статуту територіальної 

громади 
00995 

105 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію 
статуту територіальної громади 

00997 

 

 
 
Начальник відділу «Центр надання  
адміністративних послуг» апарату  
виконавчого комітету міської ради                  Наталія ЕЛЬСОН
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 «Центр надання адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету міської ради 

 

 

Додаток 3 
до рішення міської ради 
26.08.2021 року №  2 

 

Перелік адміністративних послуг, що надаються відділом Головного 
управління Держгеокадаструу Первомайському районі 

Миколаївськоїобласті 
 
 

 
№ 
з/п 

 
 

Назва адміністративної послуги 

Код послуг 
відповідно 
до Реєстру 

адміністра -
тивних 
послуг 

1 2 3 
1 Державна реєстрація земельної ділянки з видачою витягу з 

Державного земельного кадастру 
00069 

2 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
(змін до них) про земельну ділянку з видачою витягу 

00070 

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

00072 

4 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
про обмеження у використанні земель, встановлені 
законами та прийнятими відповідно до них нормативно-
правовими актами з видачою витягу 

00079 

5 Виправлення технічної помилки у відомостях з 
Державного земельного кадастру, допущеної органом, що 
здійснює його ведення, з видачою витягу 

00080 

6 Виправлення технічної помилки у відомостях з 
Державного земельного кадастру, допущеної не з вини 
органу, що здійснює його ведення 

00081 

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

00068 

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

00066 

9 Видача 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) 

00064 
 

00065 

10 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 00060 
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№ 
з/п 

 
 

Назва адміністративної послуги 

Код послуг 
відповідно 
до Реєстру 

адміністра -
тивних 
послуг 

1 2 3 
формі витягу з державного земельного кадастру про 
земельну ділянку 

11 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі витягу з державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель 

00059 

12 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі викопіювань з картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану)  

00062 

13 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі копій документів, що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру 

00063 

 14 Видача висновку про погодження документації із 
землеустрою 

00085 

15 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до 
інформації  про суб’єкта  речового права удержавному 
земельному кадастрі 

01254 

 

 
 
Начальник відділу «Центр надання  
адміністративних послуг» апарату  
виконавчого комітету міської ради               Наталія ЕЛЬСОН 


