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ДОБРОПIЛЬСЬКА MICЬKA РАДА

рIшЕння
вiд /t.0} "u/8 Nь
м..Щобропiлля

Про заmверdэюення Перелiку аdмiнiсmраmuвнuх послуz I]енmру наdання аdмiнiсmраmuвнuх
послуz у Micmi flобропiллi, якi наdаюmься lобропiльською мiською раdою, ii' вuконавчuмu
орzана|rlu mа кол4унальнllл,lu пidпрuемсmва,чlu у новiй реdакцii

Вiдповiдно до частини б cTaTTi l2 Закону Украiни <Про адмiнiстративнi послуги>,

Закону Украiни <Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо

розширення повноважень органiв мiсцевого самоврядування та оптимiзацiТ надання

адмiнiстративних послуг), розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Jф 52З <,Щеякi

питання надання адмiнiстративних послуг органiв виконавчоi влади через центри надання

адмiнiстративних послуг) (iз змiнами), керуючись статтею 26 Закону Украiни <Про

мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1. Затверлити Перелiк адмiнiстративних посJý/г) якi надаються через IfeHTp надання

адмiнiстративних послуг у MicTi ffобропiллi у новiй редакцii (лоласться).

2. Вважати такими, що втратило чиннiсть, рiшення мiськоi ради вiд 21 лютого 20i8

року JФ 7lЗ9-9 кПро затвердження Перелiку адмiнiстративних послуг Щентру надання

адмiнiстративних послуг у мiстi.Щобропiллi, якi надаються Щобропiльською мiською радою,

fi виконавчими органами та комунальними пiдприемствами (нова редакцiя)>.

3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань

депутатськоТ дiяльностi, законностi, адмiнiстративно-територiального устрою та захисту

прав громадян (Омел шого заступника мiського голови з питань дiяльностi

виконавчих органi
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Додаток
ло рiшення мiськоi ради

/t.O+.sю/Е J\ъ+ -}
Перелiк

адмiнiстративних посJryг
Щентру надання адмiнiстративних послуг

у MicTi .Щобропiллi (нова редакцiя)

}ф

зlл
Найменування
адмiнiстративноi послуги

Суб'скт надання
адмiнiстративноi послуги

Примiтки

1

Надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянки
,Щобропiльська MicbKa рада

2

Надання дозволу на розробку технiчноi
документацiТ iз землеустрою щодо
встановлення меж земельноi дiлянки в
HaTypi (на мiсцевостi)

ffобропiльська MicbKa рада

J Надання в оренду земельноi дiлянки Доброп льська м ська рада
4 Передача у власнiсть земельноi дiлянки Доброп льська м ська рада

5
Надання в постiйне користування
земельноi дiлянки ,Щобропiльська MicbKa рада

6
Рiшення про проведення експертноi
грошовоТ оцiнки земельноi дiлянки .Щобропiльська MicbKa рада

7 Продаж земельноi дiлянки добропiльська Micbka рада

8

Рiшення виконкому мiськоi ради про
визнання квартири житлового булинку
непридатною длlI подальшого проживання

Виконком fiобропiльськоi
MicbKoi ради

9
Укладання договору про пайову участь у
розвитку iнженерно-транспортноi та
соцiальноi iнфраструктури MicTa

Вiддiл економiки
,,Щобропiльськоi MicbKoT ради

10
Укладання договору про пайову участь в

утриманнi об'екта благоустрою на
територiТ MicTa flобропiлля

Вiддiл економiки
.Щобропiльськоi мiськоi ради

11
Видача охоронного свiдоцтва (бронi) на
заброньоване житлове примiщення

Вiддiл з житлових питань та

управлiння комунаJIьною
власнiстю,Щобропiльськоi

MicbKoi ради

|2
Видача лублiкату свiдоцтва про право
власностi на житло

Вiддiл з житлових питань та
управлiння комунальною
власнiстю !обропiльськоi

Micbkoi ради

1з
Видача довiдки про перебування на
квартирному облiку

Вiддiл з житлових питань та

управлiння комунальною
власнiстю,Щобропiльськоi

Micbkoi ради

\



14
Змiна договору найму (переоформлення
особового рахунку) на квартиру

Вiддiл з житлових питань та

управлiння комунальною
власнiстю,ЩобропiльськоТ

MicbKoi ради

l5 Приватизацiя квартир (будинкiв)

Вiддiл з житлових питань та

управлiння комунальною
власнiстю .ЩобропiльськоТ

MicbKoi рали

16
Роздiлення облiкових справ

Вiддiл з житлових питань та

управлiння комунальною
власнiстю,ЩобропiльськоI

MicbKoT ради

|1
Продовження TepMiHy лii договору оренди
земельноi дiлянки

.Щобропiльська MicbKa рада
I

18

Надання дозволу (ордеру) на видалення
зелених насаджень

Вiддiл комун€rльного
господарства Щобропiльськоi

MicbKoi ради

19
Присвоення поштовоТ алреси об' €ктам
HepyxoMocTi

Вiддiл мiстобудування та
архiтектури .Щобропiльськоi

Micbkoi ради

20
Надання дозволу на порушення об'сктiв
благоустрою

Вiддiл мiстобудування та
архiтектури .Щобропiльськоi

MicbKoi ради

2l Видача довiдки про присвосння (змiну)
адреси об'екту адресацii

Вiддiл мiстобудування та
архiтектури .Щобропiльськоi

MicbKoi ради

22
Надання висновкiв про наявнi обмеження
на використання земельних дiлянок та про
погодження вiдведення земельних дiлянок

Вiддiл мiстобулування та
архiтектури,.Щобропiльськоi

мiськоi ради

2з
Видача дозволу на розмiщення зовнiшньоi
реклами

Вiддiл мiстобулування та
архiтектури,Щобропiльськоi

MicbKoT рали

24
Надання мiстобулiвних умов та обмежень
забулови земельноi дiлянки

Вiддiл мiстобудування та
архiтектури .ЩобропiльськоТ

MicbKoi ради

25
Надання будiвельного паспорту забудови
земельноi дiлянки

Вiддiл мiстобудування та
архiтектури .Щобропiльськоi

MicbKoT ради

26
Надання дозволу щодо перепланування
квартир (житлового булинку)

Вiддiл мiстобудування та
архiтектури,Щобропiльськоi

мiськоi ради

27
Присвосння будiвельноi адреси земельнtй
дiлянцi

Вiддiл мiстобулування та
архiтектури Щобропiльськоi

MicbKoT ради

28

Видача висновку про можливiсть

розташування та вiдповiднiсть HaMipiB

щодо мiсця розташування ТС а також
пасrrорта прив'язки тимчасових споруд для

Вiддiл мiстобулування та
архiтектури

,Щобропiльськоi мiськоi ради
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провадження пlдприемницько1 дlяльност1

29
Видача посвiдчень батькiв та дiтей з
багатодiтноi ciM'i

Вiддiл у справах дiтей та
молодi Щобропiльськоi MicbKoi

ради

30
Подовження посвiдчень батькiв i дiтей з
багатодiтноi сiм'i

Вiддiл у справах дiтей та
молодi,Щобропiльськоi MicbKoi

ради

з1

Вписування дитини в посвiдчення батькiв
з багатодiтноi ciM'T

Вiддiл у справах дiтей та
молодi,Щобропiльськоi MicbKoi

Ради

з2

Вклеювання фотокартки в посвiдчення
дитини з багатодiноi сiм'i
у зв'язку з досягненням дитини 14-рiчного
BiKy

Вiддiл у справах дiтей та
молодi .Щобропiльськоi MicbKoi

Ради

аоJJ

Замiна посвiдчення батькiв та дiтей з
багатодiтноi родини

Вiддiл у справах дiтей та
молодi .Щобропiльськоi мiськоi

ради

34

Видача копiй рiшень виконавчого KoMiTeTy

Щобропiльськоi MicbKoi ради
та розпоряджень мiського голови

Загальний вiддiл виконавчого
KoMiTeTy .Щобропiльськоi

мiськоi ради

з5

Надання дитинi статусу дитини-сироти або
дитини,
позбавленоi батькiвського пiклування

Виконком ЩобропiльськоТ
MicbKoi ради

36
Надання акту обстеження умов
проживання Служба у справах дiтей

.ЩобропiльськоТ MicbKoi ради

a-эl

Влаlrцуз4ння дiтей - сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського шiклування,
пiд опiку, пiклування, в прийомнi ciM'i

Виконком Щобропiльськоi
MicbKoi ради

38

Втрата дитиною статусу дитини - сироти
або дитини,
позбавленоi батькiвського пiклування
пiклування

Виконком Щобропiльськоi
мiськоi ради

з9

Про встановлення порядку побачень з

дитиною
того з батькiв, який проживае окремо вiд
дитини

Виконком .Щобропiльськоi
MicbKoi ради

40
Надання висновку про визначення мiсця
проживання дитини

Служба у справах дiтей
.Щобропiльськоi MicbKoi рали

41

Про доцiльнiсть (недоцiльнiсть)
повернення дитини до батькiв,
осiб, якi iх замiнюють, або до закладу,
який вона самовiльно з€lлишила

Служба у справах дiтей
.Щобропiльськоi MicbKoi рали

42
Про встановлення опiки над майном,
закрiплення майна дитини - сироти та
дитини,

Виконком,Щобропiльськоt
MicbKoi ради



\

4з
Надання висновку про доцlльнlсть
позбавлення батькiвських прав

Виконком .Щобропiльськоi
мiськоi ради

44
Надання погодження неповнолiтнiм для
працевлаштування

Служба у справах дiтей
.ЩобропiльськоТ MicbKoT ради

45
Надання дозволу на вiдчуження майна

дитини
Виконком,Щобропiльськоi

MicbKoi ради

46

Надання дозволiв на купiвлю, дарування,
обмiн,
здiйснення правочинiв, щодо рlхомого i не

рухомого майна
право користування або власностi, яким
володiють дiти

Виконком,ЩобропiльськоТ
MicbKoi ради

l

4]

Надання рiшення про дочiльнiсть
влаштування дитини
до,ЩобропiльськоТ загальноосвiтньоТ
школи - iHTepHaTy I-Ш ступенiв

Виконком ЩобропiльськоТ
мiськоi ради

48
Видача копiй рiшень,Щобропiльськоi
MicbKoi ради

Сектор забезпечення
дiяльностi,Щобропiльськоi

MicbKoT ради

49
Видача архiвних довiдок за док}ментами
Нацiонального архiвного фонду Украiни

Архiвний вiддiл
.ЩобропiльськоТ MicbKoi ради

50
Щержавна реестрацlя
мiсця проживання/перебування особи

Вiддiл рсстрацii
.Щобропiльськоi MicbKoi ради

51
,Щержавна реестрачiя
мiсця проживання/перебування
малолiтньоi дитини

Вiддiл рсстрачii
.Щобропiльськоi MicbKoi рали

52
Щержавна реестрачiя
зняття з реестрацiТ мiсця проживання

Вiддiл рестрацii
.Щобропiльськоi мiськоi рали

53
.Щержавна ресстрацiя
зняття з реестрацii мiсця проживання
малолiтньоi дитини

Вiддiл рсстрачii
.ЩобропiльськоТ MicbKoT ради

54 Щержавна ресстрачiя створення юридичноt
особи (KpiM громадського формуваннФ

Вiддiл рестрацii
Добропiльськоi мiськоi ради

55

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей
про юридичну особу, що мiстяться в

Сдиному державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань, у тому числi змiн
до установчих документiв юридичноТ
особи (KpiM громадського формуваннф

Вiмiл рестрачii
.Щобропiльськоi мiськоi ради

56
Щержавна реестрацш припинення
юридичноi особи в результатi if лiквiдацii
(KpiM громадського формувqцч4)_

Вiддiл pccTpauii

,ЩобропiльськоТ мiськоi ради



57

,Щержавна реестрацiя припинення
юридичноi особи в результатi iT

реорганiзацii (KpiM громадського
формування)

Вiддiл рсстрачii
Щобропiльськоi MicbKoi ради

58 .Щержавна реестрацiя фiзичноi особи -

пiдприсмцем
Вiддiл рсстрачii

.Щобропiльськоi MicbKoi ради

59

!ержавна ресстрацiя внесення змiн до
вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл
юридичноi особи (KpiM громадського
формування)

Вiддiл рсстрацii
ЩобропiльськоТ MicbKoi ради

60

,Щержавна реестрацiя включення
вiдомостей про фiзичну особу -
пiдприемця, зареестровану до 01 липня
2004 року, вiдомостi про яку не мiстяться в
Сдиному державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб * пiдприсмцiв та
громадських формувань

Вiддiл рсстрачiТ
.Щобропiльськоi MicbKoi ради

бl

,Щержавна реестрацiя включення вiдомостей
про юридичну особу, зареестровану ло 01

липня 2004 року, вiдомостi про яку не
мiстяться в Сдиному державному peecTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань
(KpiM громадського формування)

Вiддiл рестрацii
,Щобропiльськоi MicbKoi ради

62

Щержавна ресстрацiя переходу юридичноi
особи з модельного статуту на дiяльнiсть на
пiдставi власного установчого документа
(KpiM громадського формування)

Вiддiл рестрацii
.ЩобропiльськоТ MicbKoT ради

бз
Щержавна реестрацiя переходу юридичноТ
особи на дiяльнiсть на пiдставi модельного
статуту (KpiM громадського формування)

Вiддiл рсстрацii
.Щобропiльськоi MicbKoi ради

64
,Щержавна реестрацiя рiшення про вiдмiну
рiшення про припинення юридичноi особи
(KpiM громадського формування)

Вiддiл рсстрацii
,Щобропiльськоi MicbKoT ради

65
.Щержавна реестрачiя рiшення про
припинення юридичноi особи (KpiM
громадського формування)

Вiддiл рестрацii
Щобропiльськоi MicbKoT рали

66
,Щержавна реестрацiя створення
вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi
особи (KpiM громадського формування)

Вiддiл рестрацii
Щобропiльськоi MicbKoi ради

67

!ержавна реестрацiя змiни складу KoMicii з

припинення (KoMicii з реорганiзацiТ,
лiквiдацiйноi KoMicii) юридичноi особи
(KpiM громадського формування)

Вiддiл рестрачiI
!обропiльськоi MicbKoi ради

68
Видача витягу з Сдиного державного
реестру юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формyвань

Вiддiл рсстрацii
flобропiльськоi MicbKoi ради

69

Щержавна ресстрацiя припинення
вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi
особи (KpiM громадського формування)

Вiддiл рестрацii
Щобропiльськоi MicbKoi ради

l



70
.Щержавна реестрацiя припинення
пiдприемницькоi дiяльностi фiзичноi особи
- пiдприемця за iT рiшенням

Вiддiл рсстрацii
{обропiльськоТ мiськоi ради

]|

[ержавна реестрацiя змiн до вiдомостей
про фiзичну особу - пiдприсмця, що
мiстяться в Сдиному державному peecTpai
юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань

Вiддiл рестрацii
,Щобропiльськоi мiськоi ради I

72
Взяття на облiк безхазяйного нерухомого
майна

Вiддiл рестрацii
,Щобропiльськоi MicbKoi ради

l5
Вiдкликання зяви про державну
реестрацiю прав та iх обтяжень

Вiддiл рестрацii
.ЩобропiльськоТ MicbKoT ради

74
Внесення запису про скасування державноi
реестрацii прав

Вiддiл рестрацii
.Щобропiльськоi MicbKoT ради

75

Внесення змiн до записiв до Щержавного
реестру речових прав на нерухоме майно у
зв'язку з допущенням технiчноi помилки
не з вини державного реестратора прав на
нерухоме майно

Вiддiл рестрацii
.ЩобропiльськоТ MicbKoT ради

76

Весення змiн до записiв до.Щержавного
реестру речових прав на нерухоме майно у
зв'язку iз змiною вiдомостей про нерр(оме
майно, право власностi та суб'екта цього
права, iншi речовi права та суб'екта цих
прав, обтяження прав на нерухоме майно та
суб'скта цих прав, що мiстяться у
Щержавному peecTpi речових прав на
нер}хоме майно, якi не пов'язанi з
проведенням державноi реестрацii прав

Вiддiл рестрацiТ
!обропiльськоI мiськоi ради

77 Щержавна реестрацiя
iншого речового права на HeplD(oмe майно

Вiддiл рестрацiТ
!обропiльськоi MicbKoi ради

18

Внесення змiн до записiв до Державного
реестру речових прав на нерухоме майно у
зв'язку з допущенням технiчноi помилки з
вини державного реестратора

Вiддiл рестрацii
,ЩобропiльськоТ MicbKoi ради

79
!ержавна реестрацiя
права власностi на нерухоме майно Вiддiл рсстрацiТ

!обропiльськоi мiськоi ради

80 !ержавна
реестрацiя обтяжень речових прав. iпотек

Вiддiл рестрацii
.Щобропiльськоi MicbKoi ради

81

надання iнформацiйноi довiдки та виписки
з !ержавного реестру речових прав на
нерухоме майно

Вiддiл рестрацii
Щобропiльськоi MicbKoi ради

82
Скасування запису Щержавного реестру
речових прав на нерухоме майно Вiддiл рестрацiТ

,Щобропiльськоi MicbKoT ради

83
Реестрацiя декларацii про готовнiсть
об'екта до експлуатацiТ

.Щепартамент,Щержавноi
архiтектурно-будiвельноi

iнспекцii у Щонецькiй областi

I



84
Щержавна ресстрацiя земельноi дiлянки з
видачею витягу з державного земельного
кадастру

Вiддiл у !обропiльському
районi Головного управлiння
.Щержгеокадастру у Щонецькiй

областi

85

Внесення до,Щержавного земельного
кадастру вiдомостей про межi частини
земельноi дiлянки, на яку поширюються
права суборенди, cepBiTyTy з видачею
витягу

Вiддiл у Щобропiльському
районi Головного управлiння
.Щержгеокадастру у Щонецькiй

областi

86

Виправлення технiчноi помилки у
вiдомостях з !ержавного земельного
кадастру, допущеноi органом, що здiйснюе
його ведення, з видачею витягу

Вiддiл у Щобропiльському
районi Головного управлiння
Щержгеокадастру у,Щонецькiй

областi

87

Надання вiдомостей з Щержавного
земельного кадастру у формi витягу з

,Щержавного земельного кадастру про
земельну дiлянку

Вiддiл у,Щобропiльському
районi Головного управлiння
!ержгеокадастру у .Щонецькiй

областi

88

Надання вiдомостей з Щержавного
земельного кадастру у формi
викопiювання з картографiчноi основи
державного земельного кадастру,
кадастровоi карти (плану)

Вiддiл у Щобропiльському
районi Головного управлiння
.Щержгеокадастру у Щонечькiй

областi

89

Видача довiдки про HiuIBHicTb та розмiр
земельноi частки (паю), довiдки про
наявнiсть у .Щержавному земельному
кадастрi вiдомостей про одерх(ання у
власнiсть земельноi дiлянки у межах норм
безоплатноi приватизацii за певним видом
iT цiльового призначення (використання)

Вiддiл у Щобропiльському
районi Головного управлiння
Щержгеокадастру у .Щонецькiй

областi

90
видача вiдомостей з документацiт iз
землеустрою, що включена до !ержавного
фонду документацii iз землеустрою

Вiддiл у !обропiльському
районi Головного управлiння
!ержгеокадастру у !онецькiй

областi

91

Видача довiдки з державноi статистичноi
звiтностi з кiлькiсного облiку земель про
наявнiсть земель та розподiл ix за
власниками земель, землекористувачами,
угiддями

Вiддiл у !обропiльському
районi Головного управлiння
Щержгеокадастру у Донецькiй

областi

92
Видача витягу з технiчноТ документацiТ
про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки

Вiддiл у .Щобропiльському
районi Головного управлiння
flержгеокадастру у Щонецькiй

областi

9з Щержавна реестрацiя обмежень у
використаннi земель з видачею витягу

Вiддiл у !обропiльському
районi Головного управлiння
Щержгеокадастру у .Щонецькiй

областi



94

Внесення до !ержавного земельного
кадастру вiдомостей про обмеження у
використаннi земель, встановленi
законами та прийнятими вiдповiдно до них
нормативно - правовими актами з видачею
витягу

Вiддiл у .Щобропiльському
районi Головного управлiння
Щержгеокадастру у !онецькiй

областi

95

Надання вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру у формi витягу з

!ержавного земельного кадастру про
обмеження у використаннi земель

Вiддiл у .Щобропiльському
районi Головного управлiння
Щержгеокадастру у .Щонецькiй

областi

96

Надання вiдомостей з .Щержавного
земельного кадастру про землi в межах
територii адмiнiстративно -
територiальних одиниць

Вiддiл у .Щобропiльському
районi Головного управлiння
,Щержгеокадастру у,Щонецькiй

областi

97

Надання вiдомостей з Щержавного
земельного кадастру у формi довiдки, що
мiстить узагаJIьнену iнформаuiю про землi
(територii)

Вiддiл у Щобропiльському
районi Головного управлiння
,Щержгеокадастру у,Щонецькiй

областi

98
Внесення до .Щержавного земельного
кадастру вiдомостей (змiн до них) про
земельну дiлянку

Вiддiл у Щобропiльському
районi Головного управлiння
!ержгеокадастру у Щонецькiй

областi

99

Внесення до .Щержавного земельного
кадастру вiдомостей (змiн до них) про
землi в межах територiй административно-
територiа,тьних одиниць, з видачею витягу

Вiддiл у !обропiльському
районi Головного управлiння
.Щержгеокадастру у .Щонецькiй

областi

100

Реестрацiя декларацii вiдповiдностi
матерiально-технiчноi бази суб' екта
господарювання вимогztм законодавства з

питань пожежнот безпеки

19.Щержавний пожежно-

рятувальний загiн Головного
управлiння ЩСНС Украiни у

донецькiй областi

101 flержавна реестрацiя створення
громадського об'сднання

Головне територiальне
управлiння юстицiТ у

Щонецькiй областi

|02

ffержавна реестрацiя включення
вiдомостей про громадське об'еднання,
заре€строване до 01 липня 2004 року,
вiдомостi про яке не мiстяться в единому
державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань

Головне територiальне

управлiння юстицii у
,Щонецькiй областi

103

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей
про громадське об'еднання, пдо мiстяться в
Сдиному державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань, у тому числi змiн
до установчих документiв

Головне територiа_гlьне

управлiння юстицii у
Донецькiй областi
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104 .Щержавна реестрачiя рiшення про видiл

громадського об'еднання

Головне територiальне
управлiння юстицii у

.Щонецькiй областi

105 .Щержавна ресстрацiя рiшення про
lrрипинення громадського об'еднання

Головне територiальне
управлiння юстицii у

Донецькiй областi

106
.Щержавна реестрацiя рiшення про вiдмiну
рiшення про припинення громадського
об'еднання

Головне територiальне
управлiння юстицii у

Донецькiй областi

1,07

.Щержавна реестрацiя змiни складу KoMicii
з припинення (KoMicii з реорганiзацii,
лiквiдацiйноi KoMicii) громадського
об'еднання

Головне територiальне
управлiння юстицiТ у

Донецькiй областi

108
,Щержавна ресстрацiя припинення
громадського об'еднання в результатi його
лiквiдацii

Головне територiальне
управлiння юстицii у

,Щонецькiй областi

i09
!ержавна реестрацiя припинення
громадського об'сднання в результатi його
реорганiзацii

Головне територiальне
управлiння юстицii у

Донецькiй областi

l10
.Щержавна ресстрацiя створення
вiдокремленого пiдроздiлу громадського
об'сднання

Головне територiа-llьне

управлiння юстицii у
.Щонецькiй областi

11l
.Щержавна реестрацiя внесення змiн до
вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл
громадського об'еднання

Головне територiаrrьне

управлiння юстичiТ у
Донецькiй областi

||2
Щержавна реестрацiя припинення
вiдокремленого пiдроздiлу громадського
об'сднання

Головне територiа-пьне

управлiння юстицiТ у
Щонечькiй областi

113 .Щержавна реестрацiя статуту
територiальноi громади

Головне територiальне
управлiння юстицii у

.Щонецькiй областi

ll4 .Щержавна ресстрацiя змiн до статуту
територiальноi громади

Головне територiальне
управлiння юстицii у

.Щонецькiй областi

115
Видача лублiкату свiдоцтва про державну
реестрацiю статуту територiальноi громади

Головне територiальне
управлiння юстицii у
{онецькiй областi

116
Скасування державноi ресстрацii статуту
територiальноi громади

Головне територiальне
управлiння юстицii у

,Щонецькiй областi

1|7

Оформлення i видача паспорта
громадянина УкраТни з безконтактним
електронним HocieM вперше пiсля
досягнення 1 4-рiчного BiKy

.Щобропiльський мiський вiддiл
Головного управлiння

Щержавноi мiграцiйноТ служби



118

Оформлення i видача паспорта
громадянина УкраТни з безконтактним
електронним HocieM у разi обмiну паспорта
громадянина УкраТни зр€вка 1994 року

,Щобропiльський мiський вiддiл
Головного управлiння

,Щержавноi мiграчiйноi служби

1l9

Оформлення i видача паспорта
громадянина Украiни з безконтактним
електронним HocieM у разi обмiну lrаспорта
громадянина Украiни у формi картки

,Щобропiльський мiський вiддiл
Головного управлiння

,Щержавноi мiграчiйноi служби

120
Оформлення та видача або обмiн паспорта
громадянина Украiни для виiзду за кордон
(з безконтактним електронним HocieM)

Щобропiльський мiський вiддiл
Головного управлiння

ЩержавноТ мiграцiйноi служби

12|

Оформлення i видача паспорта
громадянина Украiни для виiЪду за кордон
з безконтактним електронним HocieM
замiсть втраченого або викраденого

,Щобропiльський мiський вiддiл
Головного управлiння

,Щержавноi мiграцiйноТ служби

|22

Оформлення i видача паспорта
громадянина Украiни для виiЪду за кордон
з безконтактним електронним HocieM у
зв'язку з обмiном

.Щобропiльський мiський вiддiл
Головного управлiння

.Щержавноi мiграцiйноi служби

12з

Оформлення i видача паспорта
громадянина Украiни з безконтактним
електронним HocieM у зв'язку з

втратою/викраденням паспорта
громадянина Украiни у формi картки

.Щобропiльський мiський вiддiл
Головного управлiння

,Щержавноi мiграuiйноТ служби

124 ,Щержавна ресстрацiя створення
структурного утворення полiтичноi партii

Головне територiальне

управлiння юстицii у
.Щонецькiй областi

125

Щержавна реестрачiя включення
вiдомостей про структурне утворення
полiтичноi партii, зареестроване до 01

липня 2004 року, вiдомостi про яке не
мiстяться в единому державному peecTpi

юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань

Головне територiальне

управлiння юстицii у
,Щонецькiй областi

l26

Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей
про структурне утворення полiтичноi
партiТ, rцо мiстяться в единому
державному peccTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань

Головне територiальне

управлiння юстицii у
Щонецькiй областi

\27
.Щержавна ресстрацiя рiшення про
припинення структурного утворення
полiтичноi партii

Головне територiа-ltьне

управлiння юстицii у
,Щонецькiй областi



/
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l28

Щержавна ресстрацiя змiни складу KoMicii з
припинення (KoMiciT з реорганiзацii,
лiквiдацiйноТ KoMicii) структурного
утворення полiтичноi партii

Головне територ i а,rьн е

управлiння юстицii у
!онецькiй областi

|29
[ержавна реестрацiя припинення
структурного утворення полiтичноi партii
в результатi його лiквiдацii

Головне територiальне
управлiння юстицiТ у

,Щонецькiй областi

l30
!ержавна реестрацiя припинення
структурного утворення полiтичноТ партii
в результатi його реорганiзацii

Головне територiальне
управлiння юстицii у

Донецькiй областi

13l

Щерiкавна ресстрачiя створення
професiйноi спiлки, органiзачii
професiйних спiлок, об'сднання
професiйних спiлок

Головне територiа,rьне

управлiння юстицii у
Щонечькiй областi

132

Щержавна реестрацiя включення
вiдомостей про професiйну спiлку,
об' еднання професiйних спiлок,
органiзацiю професiйних спiлок,
заре€строванi до 01 липня 2004 року,
вiдомостi про якi не мiстяться в €диному
державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань

Головне територiа-llьне

управлiння юстицii у
Щонецькiй областi

lзз

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей
про професiйну спiлку, органiзачiю
професiйних спiлок, об'еднання
професiйних спiлок, що мiстяться в
€диному державному peccTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань, у тому числi змiн
до установчих документiв

Головне територiальне
управлiння юстицiТ у

,Щонецькiй областi

lз4
!ержавна реестрацiя рiшення про
припинення професiйноi спiлки,
органiзацiТ професiйних спiлок, об'еднання
професiйних спiлок

Головне територiальне
управлiння юстицii у
!онецькiй областi

l35

Щержавна реестрацiя змiни складу KoMiciT з
припинення (KoMicii з реорганiзацii,
лiквiдацiйноi KoMiciT) професiйноi спiлки,
органiзацii професiйних спiлок, об'еднання
професiйних спiлок

Головне територiальне
управлiння юстицiТ у

,Щонецькiй областi

136

[ержавна ресстрацiя припинення
професiйноi спiлки, органiзацiТ
професiйних спiлок, об'сднання
професiйних спiлок

Головне територiальне
управлiння юстицii у

Щонецькiй областi

|з1

!ержавна реестрацiя припинення
професiйноi спiлки, органiзаuii професiй-
них спiлок, об'сднання професiйних спiлок
в результатi реорганiзацii

Головне територiальне
управлiння юстиuii у

Донецькiй областi



1з8
.Щержавна реестрацiя створення органiзацii
роботодавцiв, об' сднання органiзацiй
роботодавцiв

Головне територiальне

управлiння юстицii у
Щонецькiй областi

l39

!ержавна ресстрацiя включення
вiдомостей про органiзацiю роботодавцiв,
об'сднання органiзацiй роботодавцiв,
заресстрованi до 01 липня 2004 року,
вiдомостi про якi не мiстяться в Сдиному
державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань

Головне територiальне

управлiння юстицiТ у
!онецькiй областi

140

[ержавна реестрацiя змiн до вiдомостей
про органiзацiю роботодавцiв, об'еднання
органiзацiй роботодавцiв, що мiстяться в

Сдиному державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань, у тому числi змiн
до установчих документiв

Головне територi а,rьне

управлiння юстицiТ у
.Щонецькiй областi

14|
.Щержавна ресстрацiя рiшення про
припинення органiзачii роботодавцiв,
об'сднання органiзацiй роботодавцiв

Головне територiальне

управлiння юстицii у
,Щонецькiй областi

142

,Щержавна реестрацiя змiни складу KoMicii з
припинення (KoMicii з реорганiзацii,
лiквiдацiйноi KoMiciT) органiзачii
роботодавцiв, об' еднання органiзацiй
роботодавцiв

Головне територiальне

управлiння юстицii у
Щонецькiй областi

|4з

Щержавна реестрачiя припинення
органiзацii роботолавцiв, об'сднання
органiзацiй роботодавцiв в результатi
лiквiдацii

Головне територiальне
управлiння юстицii у

.Щонецькiй областi

l44
.Щержавна реестрачiя припинення
органiзацiI роботодавцiв, об'еднання
органiзаuiй роботодавцiв в результатi
реорганiзацiI

Головне територiальне

управлiння юстицii у
Щонецькiй областi

145
,Щержавна реестрачiя створення творчоi
спiлки, територiального осередку творчоi
спiлки

Головне територiальне

управлiння юстицiТ у
Щонецькiй областi

]

|46

Щержавна ресстраuiя включення
вiдомостей про творчу спiлку,
територiальний осередок творчоi спiлки,
заресстрованi до 01 липня 2004 року,
вiдомостi про якi не мiстяться в Сдиному
державному peccTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань

Головне територiальне

управлiння юстицii у
Донецькiй областi

I



147

.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей
про творчу спiлку, територiальний
осередок творчоi спiлки, що мiстяться в
Сдиному державному peccTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань, у тому числi змiн
до установчих документiв

Головне територiальне
управлiння юстицii у

Донецькiй областi

l48
,Щержавна реестрацiя рiшення про
припинення творчоi спiлки,
територiального осередку творчоi спiлки

Головне територiальне
управлiння юстицii у

Донецькiй областi

149

,Щержавна реестрацiя змiни складу KoMiciI з

припинення (KoMicii з реорганiзацii,
лiквiдацiйноi KoMicii) творчоi спiлки,
територiального осередку творчоТ спiлки

Головне територiа-пьне

управлiння юстицii у
Щонечькiй областi

150
,Щержавна ресстрачiя припинення творчоГ
спiлки, територiального осередку творчоi
спiлки в результатi лiквiдацiТ

Головне територiа-пьне

управлiння юстицii у
.Щонецькiй областi

l51
flержавна ресстрачiя припинення творчоi
спiлки, територiального осередку творчоТ
спiлки в результатi реорганiзацiТ

Головне територiальне
управлiння юстицii у

,Щонецькiй областi

Секретар MicbKoi рали В.Г..Щрева_гlь


