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                               «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                      Рішенням виконавчого комітету 

                                            Скалатської міської ради, 
                                                      від «05» квітня 2018року №55 

 

                                                           

 

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, 

які надаються Центром надання адміністративних послуг 

Скалатської міської ради 
 

Реєстрація бізнесу 
1. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця 

2. 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 (крім громадського формування) 
3. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

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

5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи – підприємця у разі її смерті, визнання її безвісно відсутньою або 
оголошенням померлою 

6. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського 
формування) 

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 

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) 

9. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту 
на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського 
формування) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

21. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної 
юридичної особи, фізичної особи – підприємця 

22. ДР створення творчої спілки 

23. ДР включення творчої спілки 

24. ДР змін про творчу спілку 

25. ДР рішення про припинення творчої спілки 

26. ДР зміни складу комісії з припинення творчої спілки 

27. ДР ліквідації творчої спілки 

28. ДР ліквідації творчої спілки 

29. ДР створення профспілки 

30. ДР включення профспілки 

31. ДР зміни про профспілку 

32. ДР рішення про припинення профспілки 

33. ДР зміни складу комісії з припинення профспілки 

34. ДР ліквідації профспілки 

35. ДР реорганізації профспілки 

36. ДР створення організації роботодавців 

37. ДР включення організації роботодавців 

38. ДР змін про організацію роботодавців 

39. ДР рішення про припинення організації роботодавців 

40. ДР зміни складу комісії з припинення орган роботодавців 

41. ДР ліквідації організації роботодавців 

42. ДР ліквідації організації роботодавців 

43. ДР створення ГО 

44. ДР включення ГО 

45. ДР змін про ГО 

46. ДР рішення про виділ ГО 

47. ДР рішення про припинення ГО 



48. ДР відміни рішення про припинення ГО 

49. ДР зміни складу комісії з припинення ГО 

50. ДР ліквідації ГО 

51. ДР реорганізації ГО 

52. ДР створення відокрем_підрозділу ГО 

53. ДР змін про відокрем_підрозділ ГО 

54. ДР припинення відокрем_підрозділу ГО 

 

Реєстрація нерухомості 
55. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

56. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно  
57. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

58. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав 

59. 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 

60. 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 

61. 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 

62. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно 

 

Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців 
63. Реєстрація місця проживання особи 

65. Реєстрація місця перебування особи 

66. Зняття з реєстрації місця перебування особи 

67. Реєстрація місця проживання малолітньої дитини 

68. Зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини 

69. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або 
місця перебування особи 

 

Реєстрація актів цивільного стану 
70. Державна реєстрація народження 

71. Державна реєстрація смерті 
72. Державна реєстрація шлюбу 

 

Послуги щодо земельних питань 
73.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

74.Видача довідки про наявність земельної ділянки на праві 
користування, власності у громадянина України 



75. Видача довідки про невикористане право на приватизацію земельної 
ділянки громадянином України 

76. Видача довідки про участь громадянина України в особистому 
селянському господарстві 

77. Видача довідки про наявність у громадянина земельних ділянок 
форми 3-ДФ  

78. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, для передачі у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. 

79. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, для передачі у власність, для ведення особистого 
селянського господарства 

80. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди 

81. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування 

82. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для послідуючого продажу 

83. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує 
еколого-економічне обгрунтування 

84. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки 

85. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється 

86. Отримання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі 

87. Затвердження технічної документації із землеустрою 

88. Надання дозволу на продовження договору оренди на земельну 
ділянку 

89. Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної 
ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі ,на 
умовах оренди) 

90. Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі 
добровільної відмови орендаря 

91. Вилучення земельної ділянки з користування, власності за згодою 
власника 

92. Затвердження технічної документації: 
- з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки у межах населених 

пунктів; 
- з бонітування грунтів ; 
- з економічної оцінки земель 

93. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної 
власності (за зверненням особи) 

94. Надання викопіювання з картографічних матеріалів  
 

 



Питання місцевого значення 
95. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна 

96. Видача довідки про адресу нерухомого майна 

97. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

98. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

99. Встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій 
сфери обслуговування 

 

Видача довідок 
100. Видача довідки-характеристики на громадянина України 

101. Видача довідки з місця реєстрації (проживання) громадянина 
України 

102. Видача довідки про відсутність запису про працевлаштування (згідно 
трудової книжки) 

103. Видача довідки про факт поховання громадянина України 

 

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, 
які надаються у Центрі надання адміністративних послуг 

 Скалатської міської ради 

(згідно графіку) 
 

 

 

 

Лановецьке об'єднане управління Пенсійного фонду України 
Тернопільської області  

- надання консультацій щодо призначення усіх видів пенсій громадянам 

- оформлення заяв-анкет для виготовлення пенсійного посвідчення 

- видача пенсійних посвідчень 

 

Управління соціального захисту населення Підволочиської районної 
державної адміністрації 

- надання консультацій щодо призначення та оформлення субсидій 

- прийом документів на оформлення субсидій 

 
Підволочиський районний центр зайнятості 
- надання консультацій щодо пошуку і працевлаштування населення 

 

 

 

Міський голова        П.В. Савончак 


