
 
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ   

   сьомої сесії селищної ради   

восьмого скликання 

 

від 11 березня 2021 року                                                №429 

 

смт Компаніївка  

 

Про затвердження переліку 

адміністративних послуг, які 

надаються через «Центр надання 

адміністративних послуг 

Компаніївської територіальної 

громади». 

Відповідно до частини 6, 7 статті 12 Закону України «Про адміністративні 

послуги», абзацу 2 пункту 13 Регламенту відділу надання адміністративних 

послуг, затвердженого рішенням Компаніївської селищної ради №161 від 26 

січня 2021 року, 

селищна рада 

ВИРІШИЛА 

 
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Компаніївської територіальної 

громади» (додаток 1). 

2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики. 

 

 Селищний голова                                         Олександр МАСЛЮКОВ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Компаніївської 

селищної ради № 429  

від 11.03.2021 року 

 

№ Найменування суб'єкта 

надання адміністративної 

послуги (структурний 

підрозділ) 

Назва адміністративної послуги 

1. РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

1.1 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Реєстрація місця проживання/перебування 

фізичної особи 

1.2 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Зняття з реєстрації місця проживання 

фізичної особи 

1.3 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання/перебування фізичної особи 

1.4 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Видача довідки про склад сім’ї 

2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ 

МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ 

2.1 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація права власності на 

нерухоме майно, права довірчої власності як 

способу забезпечення виконання 

зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт 

незавершеного будівництва  

2.2 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація речового права, 

похідного від права власності 



2.3 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація обтяжень речових прав 

на нерухоме майно 

 

2.4 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація заборони вчинення 

реєстраційних дій 

2.5 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна 

2.6 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Внесення змін до записів до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно 

2.7 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Скасування державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, запису Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, рішення 

державного реєстратора (за судовим 

рішенням) 

2.8 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

– ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

3.1 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація юридичної особи (крім 

громадського формування) 

3.2 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація змін до відомостей про 

юридичну особу (крім громадського 

формування), що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

https://minjust.gov.ua/files/general/2018/07/03/20180703100512-78.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2018/07/03/20180703100512-78.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2018/07/03/20180703100126-88.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2018/07/03/20180703100126-88.docx


формувань, у тому числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім 

громадського формування) 

3.3 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація переходу юридичної 

особи на діяльність на підставі модельного 

статуту 

3.4 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація переходу юридичної 

особи з модельного статуту на діяльність на 

підставі установчого документа 

3.5 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація включення відомостей 

про юридичну особу (крім громадського 

формування), зареєстровану до 1 липня 2004 

р., відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

3.6 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація рішення про виділ 

юридичної особи (крім громадського 

формування) 

3.7 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація рішення про 

припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

3.8 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація рішення про відміну 

рішення про припинення юридичної особи 

(крім громадського формування) 

3.9 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії), голови комісії або 

ліквідатора (крім громадського формування) 

 

3.10 Компаніївська селищна Державна реєстрація припинення 



рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

юридичної особи (крім громадського 

формування) в результаті її ліквідації 

3.11 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація припинення 

юридичної особи (крім громадського 

формування) в результаті її реорганізації 

3.12 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу юридичної особи 

(крім громадського формування) 

3.13 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи 

(у тому числі громадського формування), 

що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

3.14 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу юридичної особи 

(крім громадського формування) 

3.15 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація фізичної особи - 

підприємця 

3.16 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація включення відомостей 

про фізичну особу - підприємця, 

зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості 

про яку не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

 

3.17 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація змін до відомостей про 

фізичну особу - підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 



3.18 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця 

3.19 Компаніївська селищна 

рада 

(відділ надання 

адміністративних послуг) 

Надання відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

(виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань у 

паперовій формі для проставляння апостиля, 

витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, 

копії документів, що містяться в 

реєстраційній справі відповідної юридичної 

особи, фізичної особи - підприємця) 

3.20 Управління державної 

реєстрації Південно - 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація створення громадського 
об’єднання 

3.21 Управління державної 

реєстрації Південно - 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

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 

3.22 Управління державної 

реєстрації Південно - 

Державна реєстрація включення відомостей 

про громадське об’єднання, зареєстроване до 



Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

01 липня 2004 року, відомості про яке не 

містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань 

3.23 Управління державної 

реєстрації Південно - 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація рішення про виділ 

громадського об’єднання 

3.24 Управління державної 

реєстрації Південно - 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація рішення про припинення 

громадського об’єднання 

3.25 Управління державної 

реєстрації Південно - 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

Державна реєстрація рішення про відміну 

рішення про припинення громадського 

об’єднання 



та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

3.26 Управління державної 

реєстрації Південно - 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії) громадського 

об’єднання 

3.27 Управління державної 

реєстрації Південно - 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація припинення 

громадського об’єднання в результаті його 
ліквідації 

3.28 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація припинення 

громадського об’єднання в результаті його 

реорганізації 

3.29 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу громадського 

об’єднання 



юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

3.30 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  внесення змін до 
відомостей про відокремлений підрозділ 

громадського об’єднання 

3.31 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація припинення 
відокремленого підрозділу громадського 

об’єднання 

3.32 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація громадського 
об’єднання, що не має статусу юридичної 

особи 



3.33 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація змін до відомостей про 

громадське об’єднання, що не має статусу 
юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

3.34 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація припинення 

громадського об’єднання, що не має статусу 
юридичної особи 

3.35 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація підтвердження 

всеукраїнського статусу громадського 

об’єднання 

3.36 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

Державна реєстрація  відмови від 

всеукраїнського статусу громадського 

об’єднання 



реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

3.37 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  постійно діючого 

третейського суду 

3.38 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  змін до відомостей про 

постійно діючий третейський суд, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань 

3.39 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  припинення постійно 

діючого третейського суду 

3.40 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

Державна реєстрація  створення структурного 



міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

утворення політичної партії 

 

3.41 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

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 

 

3.42 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  змін до відомостей про 

структурне утворення політичної партії, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань 

 

3.43 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

Державна реєстрація  рішення про 

припинення структурного утворення 

політичної партії 

 



у Кіровоградській області) 

3.44 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  рішення про відміну 

рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії 

 

3.45 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) структурного утворення 

політичної партії 

 

3.46 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  припинення 

структурного утворення політичної партії в 

результаті його ліквідації 

 

3.47 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

Державна реєстрація  припинення 

структурного утворення політичної партії в 

результаті його реорганізації 



юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

 

3.48 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  структурного утворення 

політичної партії, що не має статусу 

юридичної особи 

3.49 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  змін до відомостей 

про структурне утворення політичної партії, 

що не має статусу юридичної особи, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

3.50 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  припинення 

структурного утворення політичної партії, 

що не має статусу юридичної особи 



3.51 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  створення професійної 

спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок 

 

3.52 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

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 реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

 

3.53 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

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 

 

3.54 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

Державна реєстрація  рішення про 

припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок 



реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

 

3.55 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  рішення про відміну 

рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

 

3.56 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

 

3.57 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  припинення 

професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок в 

результаті ліквідації 

 

3.58 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

Державна реєстрація  припинення 

професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок в 



міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

результаті реорганізації 

 

3.59 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  створення організації 

роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців 

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 

 

3.60 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

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 

 

3.61 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

Державна реєстрація  припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців в результаті ліквідації 

 



(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

3.62 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) організації 

роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців 

 

3.63 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація рішення про відміну 

рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців 

 

3.64 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців в результаті реорганізації 

 

3.65 Управління державної 

реєстрації Південно – 
Державна реєстрація  рішення про 

припинення організації роботодавців, 



Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

об’єднання організацій роботодавців 

 

3.66 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація  створення творчої 

спілки, територіального осередку творчої 

спілки 

 

3.67 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

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 

 

3.68 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

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 



та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 
 

3.69 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація рішення про припинення 

творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки 

 

3.70 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація рішення про відміну 

рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

 

3.71 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

 

3.72 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

Державна реєстрація припинення творчої 

спілки, територіального осередку творчої 

спілки в результаті ліквідації 



юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

 

3.73 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Державна реєстрація припинення творчої 

спілки, територіального осередку творчої 

спілки в результаті реорганізації 

 

3.74 Управління державної 

реєстрації Південно – 

Східного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

(Відділ державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських формувань 

у Кіровоградській області) 

Підтвердження відомостей про кінцевого 

бенефіціарного власника юридичної особи 

 

3.75 Міністерство юстиції 

України 

(Департамент нотаріату та 

державної реєстрації) 

 

Державна реєстрація відокремленого 

підрозділу іноземної неурядової організації, 

представництва, філії іноземної благодійної 

організації 

3.76 Міністерство юстиції 

України 

(Департамент нотаріату та 

державної реєстрації) 

Державна реєстрація змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ іноземної 

неурядової організації, представництва, 

філії іноземної благодійної організації, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 



 юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

3.77 Міністерство юстиції 

України 

(Департамент нотаріату та 

державної реєстрації) 

Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, представництва, 

філії іноземної благодійної організації 

3.78 Міністерство юстиції 

України 

(Департамент нотаріату та 

державної реєстрації) 

Державна реєстрація символіки 

3.79 Міністерство юстиції 

України 

(Департамент нотаріату та 

державної реєстрації) 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про 

символіку, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

3.80 Міністерство юстиції 

України 

(Департамент нотаріату та 

державної реєстрації) 

Державна реєстрація втрати чинності 

символіки 

4. ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

4.1 Компаніївська селищна 

рада  

(сесія) 

 

Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності 

4.2 Компаніївська селищна 

рада 

(сесія) 

Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу у 

власність земельної ділянки комунальної 

власності 

4.3 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Державна реєстрація земельної ділянки з 

видачею витягу з Державного земельного 

кадастру 

4.4 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) про 



Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

земельну ділянку з видачею витягу 

4.5 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються 

права суборенди, сервітуту, з видачею 

витягу 

4.6 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) про землі 

в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць з видачею витягу 

4.7 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Державна реєстрація обмежень у 

використанні земель з видачею витягу 

4.8 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами 

та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, з видачею 

витягу 

4.19 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Виправлення технічної помилки у 

відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює 

його ведення, з видачею витягу 

4.10 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про землі 

в межах території адміністративно-

територіальних одиниць 

4.11 Головне управління 

Держгеокадастру у 
Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 



Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

обмеження у використанні земель 

4.12 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку з відомостями про речові 

права на земельну ділянку, їх обтяження, 

одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно 

4.13 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку з усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної книги, крім 

відомостей про речові права на земельну 
ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р. 

4.14 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі довідок, що 

містять узагальнену інформацію про землі 
(території) 

4.15 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі викопіювань з 

картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової карти 

(плану) 

4.16 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру 

4.17 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Видача довідки про наявність та розмір 

земельної частки (паю), наявність у 

Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність 

земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її цільового 



призначення (використання) 

4.18 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Видача відомостей з документації із 

землеустрою, що включена до Державного 

фонду документації із землеустрою 

4.19 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки 

4.20 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

(Відділ у  Компаніївському 

районі) 

Видача висновку про погодження 

документації із землеустрою 

4.21 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

 

Проведення обов’язкової державної 

експертизи землевпорядної документації 

4.22 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

 

Видача дозволу на зняття та перенесення 

ґрунтового покриву земельних ділянок 

4.23 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

 

Видача рішення про передачу у власність, 

надання у користування земельних ділянок, 

що перебувають у державній власності 

4.24 Головне управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській області 

 

Видача рішення про продаж земельних 

ділянок державної та комунальної власності 

ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ «єМалятко» 

5 Надання комплексної послуги “єМалятко”: 



1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини; 

2) реєстрація місця проживання дитини; 

3) призначення допомоги при народженні дитини; 

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях; 

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у 

центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я; 

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї; 

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства 

України; 

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного 

державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера 

запису в ньому. 

 

 

Селищний голова                                         Олександр МАСЛЮКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТОРГІВЛЯ. РЕКЛАМА. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

5.1 Компаніївська селищна 

рада (Виконавчий комітет) 

Видача дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами 

5.2 Компаніївська селищна 

рада (Виконавчий комітет) 

Встановлення за погодженням з власниками 

зручного для населення режиму роботи 

розташованих на відповідній території 

підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування незалежно від форм 

власності 

5.3 Компаніївська селищна 

рада (Виконавчий комітет) 

Взяття на облік громадян, які відповідно до 

законодавства потребують поліпшення 

житлових умов відділ житлово-

комунального господарства, 

містобудування, архітектури 

5.4 Компаніївська селищна 

рада (Виконавчий комітет) 

Прийняття рішень про присвоєння, зміну, 

коригування, анулювання адрес об’єктів 

нерухомого майна 

ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ «єМалятко» 

6.1 Південно-Східне 

міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції (м. 

Дніпро) 

(Компаніївський районний 

відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану) 

Надання комплексної послуги “єМалятко”: 

1) державна реєстрація народження та 

визначення походження дитини; 

2) реєстрація місця проживання дитини; 

3) призначення допомоги при народженні 

дитини; 

4) призначення допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях; 

5) внесення відомостей про дитину до 

Реєстру пацієнтів, що ведеться у 

центральній базі даних електронної системи 

охорони здоров’я; 

6) реєстрація у Державному реєстрі 

фізичних осіб – платників податків; 

7) видача посвідчень батьків багатодітної 

сім’ї; 

8) визначення належності новонародженої 

дитини до громадянства України; 

9) внесення інформації про новонароджену 



дитину до Єдиного державного 

демографічного реєстру з присвоєнням 

унікального номера запису в ньому. 

 

 


