
 

         

Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 
 

від     26    вересня     2014 р.      № 332 

 

м. Знам’янка 
 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету  

від 9 серпня  2013 року № 372 

 

   

 На виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня  2014 року  

№ 523-р «Про деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг», та листів начальника реєстраційної служби 

міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області Джулай С.В. від 17 липня 2014 

року № 711-03-05-10 про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які 

надаватимуться через центр надання адміністративних послуг Знам’янської міської ради, 

керуючись ст.ст.8, 12 Закону України «Про адміністративні послуги», ст.ст.29, 40  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Включити до Переліку адміністративних послуг послуги відповідно до додатку. 

2. Керівнику  Центру надання адміністративних послуг  погодити порядок  надання 

послуг з керівниками структурних підрозділів з метою недопущення порушення  прав 

громадян,  визначених відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова     І. Крижановський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

від  26 вересня  2014 року № 332 

 
 

Список додаткових послуг до Переліку, 

затвердженого додатком 1 до рішення виконавчого комітету  

від 9 серпня 2013 року № 372 

 
№ з/п Назва послуги Підрозділ 

1.  Державна реєстрація права власності на нерухоме 

майно 

Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

2.  Державна реєстрація інших речових прав на 

нерухоме майно ( крім державної реєстрації 

іпотеки нерухомого майна) 

Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

3.  Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

4.  Реєстрація громадського об’єднання  Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

5.  Прийняття повідомлення про утворення 

громадського об’єднання 

Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

6.  Видача дубліката оригіналу свідоцтва про 

реєстрацію громадського об’єднання та / або 

статуту 

Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

7.  Внесення до реєстру громадських об’єднань 

відомостей про відокремлений підрозділ 

громадського об’єднання 

Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

8.  Прийняття повідомлення про зміни до статуту 

громадського об’єднання, зміни у складі керівних 

органів громадського об’єднання, зміну особи 

(осіб), уповноваженої представляти громадське 

об’єднання, зміну місцезнаходження 

зареєстрованого громадського об’єднання 

Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

9.  Прийняття повідомлення про зміну найменування 

громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи 

(осіб), уповноваженої представляти громадське 

об’єднання, утворене шляхом прийняття 

повідомлення про утворення   

Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

10.  Внесення до реєстру громадських об’єднань запису 

про рішення щодо саморозпуску або реорганізації 

громадського об’єднання, а також про припинення 

діяльності громадського об’єднання 

Реєстраційна служба Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

11.  Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх 

установчих документів та змін до них 

Державний реєстратор Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції 

12.  Реєстрація місця проживання особи Знам’янський районний сектор  УДМС 

України в Кіровоградській області 

13.  Зняття з реєстрації місця проживання особи Знам’янський  районний сектор УДМС 

України в Кіровоградській області 

14.  Реєстрація місця перебування особи Знам’янський районний сектор УДМС 

України в Кіровоградській області 

15.  Оформлення  та видача довідки про реєстрацію 

місця проживання або місця перебування особи 

Знам’янський районний сектор УДМС 

України в Кіровоградській області 

16.  Видача відомостей з документації із 

землеустрою, що включена до Державного фонду 

документації із землеустрою 

Управління Держземагентства у 

Знам’янському районі 



 
17.  Надання відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі : довідки , що містить 

узагальнену інформацію про землі (території) 

Управління Держземагентства у 

Знам’янському районі 

18.  Викопіювання з кадастрової картки ( плану) та 

іншої картографічної документації 

Управління Держземагентства у 

Знам’янському районі 

19.  Видача витягу з Державного реєстру  

сертифікованих інженерів-землевпорядників 

Управління Держземагентства у 

Знам’янському районі 

20.  Видача витягу з Державного реєстру 

сертифікованих інженерів-геодезистів 

Управління Держземагентства у 

Знам’янському районі 

 

 

 

 

Секретар виконкому   Л.Меренкова 


