
 

Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА                                
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                                                                                       

РІШЕННЯ 

ХLVІІ сесії міської ради VI скликання 

 

від 03 лютого 2014 р.  № 7 

            м.Шепетівка   
 

Про затвердження  переліку 

адміністративних послуг,  

які надаються  через центр надання  

адміністративних послуг  

виконавчого комітету Шепетівської міської ради  

 

             На виконання Закону України  „Про адміністративні послуги”,                           

рішення XXXVII сесії міської ради VI скликання від 27.10.2013р. №10                                      

«Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг                        

виконавчого комітету Шепетівської міської ради», розглянувши пропозиції                            

суб’єктів надання адміністративних послуг та керуючись ст. 25,26  Закону                                          

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада                                                                                                                         

ВИРІШИЛА: 

 

1.   Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються  через  центр  надання  адміністративних  

послуг виконавчого комітету Шепетівської міської ради   (додається) 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами                           

виконавчого комітету міської ради Капелюха П.М. та постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку ( голова комісії 

Качоровська Н.В.) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                С.Антонюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХLVІІ сесії 

міської ради VІ скликання 

від  03.02.2014 р. № 7 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Шепетівської міської ради 
 

№ 

п/п 
Суб’єкт надання адміністративної послуги Адміністративна послуга 

1.  Організаційний відділ виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Видача копій, витягів прийнятих рішень 

міської ради 

2.  Відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради 

Виготовлення та видача будівельного 

паспорту забудови земельної ділянки 

3.  Відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради 

Виготовлення та видача містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки 

4.  Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Надання дозволу на здійснення правочинів 

стосовно майна,співвласниками якого є 

малолітні, неповнолітні та право користування 

яким мають малолітні,неповнолітні,на 

представлення інтересів малолітніх 

5.  Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Надання повної цивільної дієздатності 

неповнолітнім. 

6.  Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Встановлення опіки(піклування) над дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування. 

7.  Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Влаштування дітей в інтернатні заклади. 

8.  Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Влаштування дітей- сиріт та дітей,позбавлених 

батьківського піклування, у прийомні сім’ї. 

9.  Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Надання висновку органу опіки та піклування 

про доцільність позбавлення батьківських 

прав громадян. 

10.  Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Надання висновку органу опіки та 

піклування,щодо визначення місця 

проживання дитини. 

11.  Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Надання висновку органу опіки та піклування 

щодо порядку участі у вихованні дитини з 

того батьків,хто проживає окремо від неї. 

12.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Бронювання житлової площі 

13.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Зарахування на квартирний облік громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов 

14.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

Зняття осіб з квартирного обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов 



земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

15.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Надання жилих приміщень громадянам, які 

перебувають на обліку  потребуючих  

поліпшення житлових умов 

16.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Включення/виключення до/ із складу 

службових жилих приміщень 

17.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Проведення переєетрації громадян, які 

перебувають на квартирному обліку, внесення 

змін до облікових справ, внесення відомостей 

в Єдиний державний реєстр громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов 

18.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Надання дозволу на приватизацію кімнати 

(кімнат, жилих блоків, секцій) у гуртожитках 

19.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Надання громадянам дозволу на зміну 

договору найму жилого приміщення 

20.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

Реєстрація договорів найму жилих приміщень 

21.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Надання дозволу на реєстрацію місця 

проживання 

22.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Вирішення земельних спорів щодо меж 

земельних ділянок, що перебувають у 

власності і користуванні громадян 

23.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Передача в оренду земельних ділянок 

24.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Поновлення договору оренди земельних 

ділянок 

25.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Внесення змін до договору оренди земельних 

ділянок 

26.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Отримання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

27.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

Викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 



28.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Отримання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки при зміні цільового призначення 

земельної ділянки 

29.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Передача у власність земельної ділянки 

30.  Управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

Отримання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі(на місцевості) 

31.  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради 

Оздоровлення дітей в УДЦ «Молода гвардія» 

та МДЦ «Артек» 

32.  Управління економічного розвитку 

виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради 

Встановлення за погодженням з власниками 

зручного для населення режиму роботи 

підприємств,установ,організацій сфери 

обслуговування(торгівлі, ресторанного 

господарства,побутового обслуговування) 

незалежно від форм власності,розташованих 

на території м.Шепетівка.  

33.  Управління економічного розвитку 

виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради 

Обстеження спеціалізованих підприємств їх 

приймальних пунктів і спеціалізованих 

металургійних підприємств на відповідність 

Закону України «Про металобрухт» 

34.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Ведення повідомчої реєстрації колективних 

договорів 

35.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Видача направлення до лікувально-

профілактичного закладу для проходження 

медичного огляду та направлення на МСЕК 

для отримання візка з електричним приводом 

та автомобіля 

36.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Призначення допомоги на поховання деяких 

категорій осіб 

37.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Призначення одноразової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

38.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Сприяння в оформленні  документів для 
отримання путівки в будинки-інтернати 
різних типів 

39.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Формування пакету документів та видача 

направлення дітям-інвалідам для вирішення 

питання з надання реабілітаційних послуг 

40.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Сприяння  працевлаштуванню інвалідів, 

одержанню ними освіти, придбанню 

необхідної кваліфікації 
41.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Оформлення документів для видачі 

посвідчення «Учасник ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС» і 

«Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» 

42.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Видача (заміна) посвідчень «Ветеран праці» 



43.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Встановлення статусу та видача (заміна) 

посвідчення «Жертва нацистських 

переслідувань» 

44.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Встановлення статусу  «Дитина війни» 

45.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Видача (заміна) посвідчення інвалідам з 

дитинства,дітям-інвалідам та інвалідам 

загального захворювання. 

46.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Видача повідомлення про призначення (не 

призначення) 

державних соціальних допомог та 

компенсацій 

47.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

  Видача повідомлення про призначення (не 

призначення)  субсидії 

48.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Видача довідок про суми отриманих 

соціальних допомог 

49.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Видача довідки про 

отримання(неотримання)соціальної допомоги 

50.  Управління праці та соціального захисту 

населення 

Видача довідки про занесення до Єдиного 

державного автоматизованого реєстру 

пільговиків. 

 Видаються через дозвільний центр, складову частину ЦНАП 

51.  Управління економічного розвитку 

виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради 

Декларація відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання 

вимогам законодавства (торгівля, сфера 

послуг) 

52.  Шепетівське міжрайонне управління 

Головного управління 

Держсанепідслужби в Хмельницькій 

області 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи діючих об’єктів. 

53.  Шепетівський районний сектор 

Головного управління Державної служби 

з надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області 

Декларація відповідності об’єкта (об’єктів ) 

вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки 

54.  Шепетівське міжрайонне управління 

Головного управління 

Держсанепідслужби в Хмельницькій 

області 

Експлуатаційний дозвіл для потужностей 

(об’єктів) з переробки або реалізації харчових 

продуктів. 

55.  Головне управління Держсанепідслужби 

в Хмельницькій області 

Дозвіл на роботу із мікроорганізмами 2-4-ої 

груп патогенності. 

56.  Головне управління Держсанепідслужби 

в Хмельницькій області 

Дозвіл на проведення будь-яких 

діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на 

підприємствах, установах, організаціях, 

діяльність яких пов’язана з використанням 

біологічних агентів, хімічної сировини, 

продукції та речовин з джерелами 

іонізуючого та неіонізуючого 

випромінювання 

57.  Головне управління Держсанепідслужби 

в Хмельницькій області 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи щодо продукції, 

напівфабрикатів, речовин,матеріалів та 

небезпечних факторів, 



використання,передача або збут яких може 

завдати шкоди здоров’ю людей.  

58.  Головне управління Держсанепідслужби 

в Хмельницькій області 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи щодо ввезення , 

реалізації та використання сировини, 

продукції(вироби, обладнання,технологічні 

лінії) іноземного виробництва за умови 

відсутності щодо їх безпечності для здоров’я 

населення 

59.  Шепетівське міжрайонне управління 

Головного управління 

Держсанепідслужби в Хмельницькій 

області 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи щодо 

поводження з відходами 

60.  Шепетівське міжрайонне управління 

Головного управління 

Держсанепідслужби в Хмельницькій 

області 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи щодо документів 

в яких обґрунтовуються обсяги викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

61.  Управління ветеринарної медицини в 

Шепетівському районі 

Видача експлуатаційного дозволу для 

провадження діяльності на потужностях 

(об’єктах) з переробки неїстівних продуктів 

тваринного походження, з виробництва, 

змішування та приготування кормових 

добавок, преміксів та кормів 

62.  Управління ветеринарної медицини в 

Шепетівському районі 

Дозвіл на проведення заходів із залученням 

тварин. 

63.  Територіальне управління 

Держгірпромнагляду у Хмельницькій 

області 

Дозвіл на початок робіт та види робіт 

підприємств, діяльність яких пов’язана з 

виконанням робіт та експлуатацією 

об’єктів,машин, механізмів,устаткування 

підвищеної небезпеки. 

64.  Територіальне управління 

Держгірпромнагляду у Хмельницькій 

області 

Декларація відповідності матеріально-

технічної бази роботодавця вимогам 

законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки. 

65.  Інспекція ДАБК в Хмельницькій області Декларація про початок будівельних робіт. 

66.  Інспекція ДАБК в Хмельницькій області Декларація про готовність об'єкта до 

експлуатації. 

67.  Інспекція ДАБК в Хмельницькій області Дозвіл на початок виконання будівельних 

робіт. 

68.  Інспекція ДАБК в Хмельницькій області Сертифікат відповідності об'єкта. 

69.  Управління ДАІ в Хмельницькій області Погодження на рух великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями, 

залізничними переїздами. 

70.  Управління ДАІ в Хмельницькій області Узгодження маршруту дорожнього 

перевезення  

небезпечного вантажу 

71.  Департамент екології та природних 

ресурсів Хмельницької ОДА 

Погодження ліміту на утворення та 

розміщення відходів(крім небезпечних та 

твердих побутових) 

72.  Департамент екології та природних 

ресурсів Хмельницької ОДА 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами 



73.  Департамент екології та природних 

ресурсів Хмельницької ОДА 

Дозвіл на спеціальне водокористування 

74.  Департамент екології та природних 

ресурсів Хмельницької ОДА 

Дозвіл на розміщення відходів(крім 

небезпечних та твердих побутових) 

75.  Управління культури, національностей 

та релігій Хмельницької ОДА 
Погодження програм та проектів 

містобудівних, архітектурних і ландшафтних 

перетворень, будівельних, меліоративних, 

шляхових, земельних робіт, реалізація яких 

може позначитися 
на стані пам'яток місцевого значення, їх 

територій і зон охорони 

76.  Управління культури, національностей 

та релігій Хмельницької ОДА 
Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках  

місцевого значення (крім пам’яток археології 

), 

їх територіях та зонах охорони. 

77.  Управління культури, національностей 

та релігій Хмельницької ОДА 
Реєстрація дозволів на проведення 

археологічних розвідок, розкопок 

78.  Управління культури, національностей 

та релігій Хмельницької ОДА 
Погодження розміщення зовнішньої реклами 

(на пам'ятках місцевого значення, в межах 

зон охорони таких пам'яток) 

79.  Управління культури, національностей 

та релігій Хмельницької ОДА 
Погодження відчуження або передачі 

пам'яток місцевого значення їхніми 

власниками чи уповноваженими ними 

органами іншим особам у володіння, 

користування або управління. 

80.  Виконавчий комітет Шепетівської 

міської ради 
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. 

81.  Виконавчий комітет Шепетівської 

міської ради 
Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з 

небезпечними відходами 

Надаються  представниками cуб’єктами надання адміністративних послуг - територіальними  

підрозділами органів виконавчої влади (відповідно до поданих пропозицій)   

82 Шепетівський міський відділ Державної 

міграційної служби 
Реєстрація місця перебування . 

83 Шепетівський міський відділ Державної 

міграційної служби 
Надання довідки про реєстрацію місця 

перебування. 

84 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Пошук роботи та пропозиції вакантних посад 

та вільних робочих місць 

85 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Проведення громадських та інших робіт 

тимчасового характеру 

86 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Працевлаштування категорій громадян, що 

мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню; 

87 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Проведення масових заходів; 

88 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Реєстрація та зняття реєстрації трудових 

договорів 

89 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 
Одноразова виплата допомоги по безробіттю 

для організації підприємницької діяльності 



консультування) 

90 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Отримання допомоги по безробіттю 

91 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Професійна орієнтація та професійне 

навчання 

92 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Інформування щодо компенсації  

роботодавцям витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

93 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Видача ваучера для підвищення 

конкурентоспроможності громадян старше 45 

років 

94 Шепетівський міськрайонний центр 

зайнятості*(інформування та 

консультування) 

Підбір персоналу із використанням 

психодіагностичних методик 

95 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва про державну реєстрацію 

шлюбу 

96 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача  свідоцтва  про  розірвання  шлюбу  

за  взаємною згодою подружжя, яке не має 

неповнолітніх дітей 

97 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва про розірвання шлюбу за 

рішенням суду про розірвання шлюбу 

98 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва про розірвання шлюбу з 

особами, визнаними у встановленому 

порядку безвісно відсутніми або 

недієздатними 

99 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва про реєстрацію зміни 

прізвища, імені та по батькові (крім зміни у 

разі реєстрації шлюбу) 

100 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва про реєстрацію повторної 

зміни прізвища, імені та по батькові не 

пов'язаної з реєстрацією шлюбу 

101 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва у  зв'язку із зміною, 

доповненням, виправленням і поновленням 

актових записів цивільного стану 

102 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Повторна видача свідоцтва про державну 

реєстрацію актів цивільного стану. 

103 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Державна реєстрація права власності на 

нерухоме майно 

104 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Державна реєстрація іншого речового права 

на нерухоме майно, обтяження прав на 

нерухоме майно 

105 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна 

106 Реєстраційна служба Шепетівського Внесення запису про скасування державної 



міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 
реєстрації прав 

107 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Скасування запису у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно 

108 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача довідки з ЄДР юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців 

109 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача виписки з ЄДР юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 

110 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача витягу з ЄДР юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 

111 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Внесення змін до відомостей про юридичну 

особу, що не пов’язані із змінами в 

установчих документах. 

112 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Внесення відомостей про закриття 

відокремленого підрозділу 

113 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Внесення рішення фізичної особи про 

припинення підприємницької діяльності. 

114 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Державна реєстрація змін до установчих 

документів юридичної особи. 

115 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Державна реєстрація новоутвореної шляхом 

заснування юридичної особи. 

116 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичною особою 

–підприємцем за її рішенням. 

117 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичною особою 

–підприємцем у разі її смерті. 

118 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Державна реєстрація припинення юридичної 

особи в результаті ліквідації 

119 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Державна реєстрація припинення юридичної 

особи в результаті злиття,  поділу, 

приєднання або перетворення. 

120 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Державна реєстрація фізичної особи яка має 

намір стати підприємцем 

 

121 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Внесення до ЄДР юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців запису про 

рішення засновників (учасників) юридичної 

особи або уповноваженого ними органу щодо 

припинення юридичної особи 

122 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Внесення до ЄДР юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців запису про 

рішення засновників (учасників) юридичної 



особи або уповноваженого ними органу щодо 

виділу 

123 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Включення до ЄДР юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців відомостей про 

створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи.   

124 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Внесення до ЄДР юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців запису про втрату 

оригіналів установчих документів юридичної 

особи. 

125 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва про реєстрацію 

громадського об’єднання як громадської 

організації чи громадської спілки 

126 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Прийняття письмового повідомлення про 

утворення громадського об’єднання 

127 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва про реєстрацію 

структурного утворення політичної партії 

128 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача довідки про легалізацію профспілки, 

об’єднання профспілок; 

129 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Взяття до уваги повідомлення про 

належність організації до всеукраїнської 

профспілки або профспілки іншого статусу; 

130 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Реєстрація організацій роботодавців та їх 

об’єднань ; 

131 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва про державну реєстрацію 

статуту територіальної громади; 

132 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача свідоцтва про реєстрацію асоціацій 

органів місцевого самоврядування та їх 

добровільних об’єднань. 

133 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача дубліката свідоцтва про  реєстрацію 

громадського об’єднання як громадської 

організації чи громадської спілки та/або 

дубліката статуту громадського об’єднання;  

134 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію 

структурного утворення політичної партії; 

135 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача дубліката свідоцтва про державну 

реєстрацію територіального осередку 

всеукраїнської творчої спілки та місцевої 

творчої спілки, дубліката статуту місцевої 

творчої спілки; 

136 Реєстраційна служба Шепетівського 

міськрайонного управління юстиції 

(інформування та консультування) 

Видача дубліката свідоцтва про державну 

реєстрацію статуту територіальної громади. 

 

 

Секретар міської ради                                                                             А.Липкань 


