
 

 

 

 

Проєкт О.Хорольська 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА        
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

  ______ сесії міської ради  ___ скликання                   

      

                         2021 року №                .  

м. Шепетівка 

 

 

Про затвердження  доповнень до 

рішення  XLVII сесії міської ради  

VI скликання  №7 від  03  лютого 2014 р.  

 

На виконання Закону України  «Про адміністративні послуги», 

Розпорядження Кабінету Міністрів України №523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг», рішення XII сесії міської ради VІI скликання від 

04.08.2016 №15 «Про затвердження Положень про відділи апарату міської ради, 

виконавчого комітету, та виконавчих органів міської ради» та керуючись ст.25  

Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  доповнення до переліку  адміністративних послуг, які надаються  

через  Центр  надання  адміністративних  послуг виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради, затвердженого  рішенням  XLVII сесії міської ради 

VI скликання  №7  від  03 лютого 2014 року (додається). 

2.  Визначити, що адміністративні послуги,  передбачені у додатку надаються 

через Центр надання адміністративних послуг після підписання Узгодженого 

рішення з Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства 

юстиції (м.Хмельницький) про надання адміністративних послуг проведення 

державної реєстрації громадських організацій та їх відокремлених підрозділів, 

структурних утворень політичних партій, організацій профспілок, інших 

громадських формувань з правом юридичної особи та державної реєстрації 

статутів територіальних громад. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Янушевського В.В. та постійну комісію з питань регламенту, депутатської 

діяльності та етики, законності та правопорядку (голова комісії            

Прохорчук В.П.) 

 

Міський голова                                                                          Віталій БУЗИЛЬ 



Додаток                                                                                                                                

до рішення _____ сесії   

міської  ради VІІІ скликання 

від ____________ 2021 р. №___  

 
Доповнення 

до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 
адміністративних послуг Шепетівської міської ради 

 
      

№ 

з/п 

Адміністративна послуга 

1. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки 

2. 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 

3. 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 

4. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

5. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної  комісії) творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

6. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки в результаті ліквідації 

7. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки в результаті реорганізації 

8. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

9. 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 реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

10. 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 

11. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок 



12. Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

13. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації 

14. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті 

реорганізації 

15. Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців 

16. Державна реєстрація 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 

17. 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 

18. Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців 

19. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців 

20. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті ліквідації 

21. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті реорганізації 

22. Державна реєстрація створення громадського об’єднання 

23. 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 

24. 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 

25. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання 

26. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання 

27. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об’єднання 

28. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання 

29. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті 

його ліквідації 



30. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті 

його реорганізації 

31. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського 

об’єднання 

32. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об’єднання 

33. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського 

об’єднання 

34. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії 

35. 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 

36. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

37. Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення 

політичної партії 

38. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної 

партії 

39. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його ліквідації 

40. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його реорганізації 

41. Державна реєстрація статуту територіальної громади 

42. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади 

43. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 

територіальної громади 

44. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади 
 

    

 

Начальник Центру надання  

адміністративних послуг                                                   Ольга ХОРОЛЬСЬКА 
 

Секретар міської ради                                                      Роман ВОЗНЮК

   
 

 


