УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.02.2019

№52-р

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через
Центр надання адміністративних послуг “Єдиний офіс” Енергодарської міської
ради
Відповідно до рішення Енергодарської міської ради від 07.11.2014 №125
«Про делегування повноважень», керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через
Центр надання адміністративних послуг “Єдиний офіс” Енергодарської міської
ради, у новій редакції згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови
від 19.11.2018 №341-р ”Про затвердження переліку адміністративних послуг,
які надаються через Центр надання адміністративних послуг “Єдиний офіс”
Енергодарської міської ради”.

Виконувач обов’язків
міського голови

Л. НІКІТІНА

Додаток
до розпорядження
міського голови
13.02.2019 №52-р
Перелік адміністративних послуг, які надаються
через Центр надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» Енергодарської міської ради
№
з/п

Назва адміністративної послуги

Результат надання
адміністративної
послуги

Назва органу, який надає адміністративну
послугу

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Управління містобудування та архітектури міської ради
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
Дозвіл
Виконавчий комітет Енергодарської міської
ради (готує управління містобудування та
архітектури міської ради)
Переоформлення (внесення змін до) паспорту
Паспорт прив’язки Управління містобудування та архітектури
прив’язки тимчасової споруди для
міської ради
провадження підприємницької діяльності
Надання паспорту прив’язки тимчасової
Паспорт прив’язки Управління містобудування та архітектури
споруди для провадження підприємницької
міської ради
діяльності
Довідка про присвоєння (зміну) поштової
Довідка
Управління містобудування та архітектури
адреси об’єкта нерухомого майна
міської ради
Погодження місця розташування малих
Погодження
Управління містобудування та архітектури
архітектурних форм (МАФ)
міської ради
Надання містобудівних умов та обмежень для Містобудівні умови Управління містобудування та архітектури
проектування об’єкта будівництва
та обмеження для
міської ради

3
Продовження додатка
1

2

7.

Внесення змін до містобудівних умов та
обмежень для проектування об’єкта
будівництва

8.

Скасування містобудівних умов та обмежень
для проектування об’єкта будівництва

9.

Погодження документації із землеустрою

10. Присвоєння поштової адреси об’єкту
нерухомого майна
11. Надання будівельного паспорту забудови
земельної ділянки
12. Погодження ескізу розміщення
інформаційної конструкції (вивіски,
таблички) та видача бланків паспорту
13. Надання паспорту на розміщення
інформаційної конструкції (вивіски,
таблички)

3

проектування об’єкта
будівництва
Містобудівні умови
та обмеження для
проектування об’єкта
будівництва
Копія наказу про
скасування
містобудівних умов
та обмежень для
проектування об’єкта
будівництва
Погодження

4

Управління містобудування та архітектури
міської ради
Управління містобудування та архітектури
міської ради

Управління містобудування та архітектури
міської ради
Рішення виконавчого Виконавчий комітет Енергодарської міської
комітету
ради (готує управління містобудування та
архітектури міської ради)
Будівельний паспорт Управління містобудування та архітектури
міської ради
Погодження ескізу та Управління містобудування та архітектури
видача бланків
міської ради
паспорту
Паспорт на
Управління містобудування та архітектури
розміщення
міської ради
інформаційної

4
Продовження додатка
1

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

2

3

4

конструкції (вивіски,
таблички)
Надання паспорту благоустрою об’єкта
Паспорт благоустрою Управління містобудування та архітектури
об’єкта
міської ради
Відділ земельних відносин міської ради
Рішення про надання земельної ділянки
Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує відділ
комунальної форми власності у постійне
земельних відносин міської ради)
користування.
Рішення про продаж земельної ділянки
Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує відділ
комунальної форми власності
земельних відносин міської ради)
Рішення про надання земельної ділянки
Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує відділ
комунальної форми власності в оренду
земельних відносин міської ради)
Рішення про поновлення договору оренди
Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує відділ
земельної ділянки комунальної форми
земельних відносин міської ради)
власності
Рішення про дострокове розірвання договору Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує відділ
оренди земельної ділянки комунальної форми
земельних відносин міської ради)
власності
Рішення міської ради про надання дозволу на Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує відділ
розроблення проекту землеустрою щодо
земельних відносин міської ради)
відведення земельної ділянки або технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) на умовах договору
суперфіцій, договору емфітевзису

5
Продовження додатка
1

2

21. Рішення міської ради про надання земельної
ділянки комунальної форми власності у
користування на умовах договору суперфіції,
договору емфітевзису
22. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки або
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) (на умовах оренди, на умовах
постійного користування)
23. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки (на
умовах безоплатної приватизації)
24. Рішення про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки комунальної форми
власності
25. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної форми власності шляхом зміни
цільового призначення
26. Рішення міської ради про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки шляхом зміни цільового
призначення
27. Рішення про припинення права постійного

3

4

Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує
земельних відносин міської ради)

відділ

Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує
земельних відносин міської ради)

відділ

Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує
земельних відносин міської ради)

відділ

Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує
земельних відносин міської ради)

відділ

Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує
земельних відносин міської ради)

відділ

Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує
земельних відносин міської ради)

відділ

Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує відділ

6
Продовження додатка
1

28.

29.

30.

31.

32.

2

3

4

користування землею
земельних відносин міської ради)
Рішення про внесення змін до рішення
Рішення міської ради Енергодарська міська рада (готує відділ
міської ради з земельних питань
земельних відносин міської ради)
Управління комунальної власності міської ради
Переведення жилих приміщень (квартир)
Рішення виконавчого Виконавчий комітет Енергодарської міської
житлового фонду у нежилі
комітету
ради (готує управління комунальної власності
міської ради)
Управління Держпродспоживслужби в Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області
Експлуатаційний дозвіл оператором ринку,
Дозвіл
Управління
Держпродспоживслужби
в
що провадить діяльність, пов'зану з
Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької
виробництвом та/або зберіганням харчових
області
продуктів тваринного походження
Експлуатаційний дозвіл для провадження
Дозвіл
Управління
Держпродспоживслужби
в
діяльності:
Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької
- на потужностях (об’єктах) з переробки
області
неїстівних продуктів тваринного походження;
- на потужностях (об’єктах з виробництва,
змішування та приготування кормових
добавок, преміксів і кормів)
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області
Реєстрація декларації відповідності
Декларація
Головне управління Державної служби з
матеріально-технічної бази суб’єкта
надзвичайних ситуацій України у Запорізькій
господарювання вимогам законодавства з
області
питань пожежної безпеки
Управління економіки міської ради

7
Продовження додатка
1

2

3

4

33. Встановлення режиму роботи об’єкта
Встановлення
Управління економіки міської ради
соціально-культурного, побутового,
торговельного та іншого призначення
Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
34. Державна реєстрація речових прав на
Витяг з Державного Виконавчий комітет Енергодарської міської
нерухоме майно та їх обтяжень
реєстру речових прав ради
на нерухоме майно та
їх обтяжень
35. Внесення змін до записів Державного реєстру Витяг з Державного Виконавчий комітет Енергодарської міської
прав на нерухоме майно
реєстру речових прав ради
на нерухоме майно та
їх обтяжень
36. Надання інформації з Державного реєстру
Інформація з
Виконавчий комітет Енергодарської міської
речових прав на нерухоме майно
Державного реєстру ради
речових прав на
нерухоме майно та їх
обтяжень
37. Державна реєстрація фізичної особи, яка має
Виписка з Єдиного Виконавчий комітет Енергодарської міської
намір стати підприємцем
державного реєстру ради
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
38. Державна реєстрація змін до відомостей про
Виписка з Єдиного Виконавчий комітет Енергодарської міської

8
Продовження додатка
1

2

фізичну особу-підприємця, що містяться в
Єдиному державному реєстрі

39. Державна реєстрація припинення
підприємницької діяльності фізичної особипідприємця

40. Державна реєстрація юридичної особи

41. Державна реєстрація змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі, у тому числі змін до
установчих документів юридичної особи

3

державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Виписка з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Виписка з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та

4

ради

Виконавчий комітет Енергодарської міської
ради

Виконавчий комітет Енергодарської міської
ради

Виконавчий комітет Енергодарської міської
ради

9
Продовження додатка
1

2

42. Державна реєстрація рішення про
припинення юридичної особи, прийнятого її
учасниками або відповідним органом
юридичної особи

43. Державна реєстрація припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації на підставі
рішення про припинення юридичної особи
або судового рішення про припинення
юридичної особи, не пов'язаного з її
банкрутством
44. Державна реєстрація припинення юридичної
особи в результаті її реорганізації

45. Державна реєстрація переходу юридичної
особи на діяльність на підставі власного

3

громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру

4

Виконавчий комітет Енергодарської міської
ради

Виконавчий комітет Енергодарської міської
ради

Виконавчий комітет Енергодарської міської
ради

Виконавчий комітет Енергодарської міської
ради

10
Продовження додатка
1

2

установчого документа або модельного
статуту

46.

47.

48.
49.
50.

3

4

юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Надання відомостей з Єдиного державного
Витяг з Єдиного
Виконавчий комітет Енергодарської міської
реєстру юридичних осіб, фізичних осібдержавного реєстру ради
підприємців та легалізації об'єднань громадян
юридичних осіб,
у формі витягу у паперовій формі
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Енергодарський міський відділ управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області
Вклеювання до паспорта громадянина
Паспорт
Енергодарський міський відділ управління
України (зразка 1993 року) фотокартки при
Державної міграційної служби України в
досягненні громадянином 25-і 45-річного віку
Запорізькій області
Сектор реєстрації Енергодарської міської ради
Реєстрація місця проживання особи
Реєстрація місця
Сектор реєстрації Енергодарської міської ради
проживання особи
Зняття з реєстрації місця проживання особи
Зняття з реєстрації
Сектор реєстрації Енергодарської міської ради
місця проживання
Реєстрація місця перебування особи
Реєстрація місця
Сектор реєстрації Енергодарської міської ради
перебування особи
Міжрайонне управління у Кам’янсько-Дніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області
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51. Державна реєстрація земельної ділянки з
видачею витягу з Державного земельного
кадастру

Витяг з Державного
земельного кадастру

52. Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них) про
земельну ділянку

Витяг з Державного
земельного кадастру

53. Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про межі частини
земельної ділянки, на яку поширюються
права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
54. Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них) про землі в
межах територій адміністративнотериторіальних одиниць з видачею витягу
55. Державна реєстрація обмежень у
використанні земель з видачею витягу

Витяг з Державного
земельного кадастру

56. Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про обмеження у
використанні земель, встановлені законами та
прийнятими відповідно до них нормативноправовими актами, з видачею витягу

Витяг з Державного
земельного кадастру

Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області
Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області
Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області
Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області
Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області
Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області

Витяг з Державного
земельного кадастру
Витяг з Державного
земельного кадастру
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1

2

57. Виправлення технічної помилки у відомостях
з Державного земельного кадастру,
допущеної органом, що здійснює його
ведення, з видачею витягу

58. Надання відомостей з Державного земельного
кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру
про:
землі в межах території адміністративнотериторіальних одиниць

3

4

Протокол
виправлення
помилки, заміна
документу, в якому
виявлено помилку
(витяг, довідку з
Державного
земельного кадастру,
викопіювання з
картографічних
матеріалів
Державного
земельного кадастру)

Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області

Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області
Витяг з Державного
земельного кадастру

обмеження у використанні земель

Витяг з Державного
земельного кадастру

земельну ділянку

Витяг з Державного
земельного кадастру
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2) довідки, що містить узагальнену
інформацію про землі (території)

Довідка, що містить
узагальнену
інформацію про землі
(території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та
іншої картографічної документації

Викопіювання з
кадастрової карти
(плану) та іншої
картографічної
документації
Державного
земельного кадастру

59. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) 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

Міжрайонне управління у Кам’янськоДовідка про наявність Дніпровському районі та м.Енергодарі
та розмір земельної Головного управління Держгеокадастру у
частки (паю)
Запорізькій області
Довідка про наявність
відомостей про
одержання у
власність земельної
ділянки в межах норм
безоплатної
приватизації за
певним видом її
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1

2

60. Видача відомостей з документації із
землеустрою, що включена до Державного
фонду документації із землеустрою

61. Видача довідки із звітності з кількісного
обліку земель про наявність земель та
розподіл їх за власниками земель,
землекористувачами, угіддями

62. Видача витягу з Державного реєстру
сертифікованих інженерів-землевпорядників

63. Видача витягу з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної
ділянки

3

цільового
призначення
(використання)
Відомості з
документації із
землеустрою, що
включена до
Державного фонду
документації із
землеустрою
Довідка із звітності з
кількісного обліку
земель про наявність
земель та розподіл їх
за власниками земель,
землекористувачами,
угіддями
Витяг з Державного
реєстру
сертифікованих
інженерівземлевпорядників
Витяг з технічної
документації про
нормативну грошову

4

Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області

Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області

Держгеокадастр України

Міжрайонне управління у Кам’янськоДніпровському районі та м.Енергодарі
Головного управління Держгеокадастру у
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оцінку земельної
Запорізькій області
ділянки
64. Видача витягу з Державного реєстру
Витяг з Державного Держгеокадастр України
сертифікованих інженерів-геодезистів
реєстру
сертифікованих
інженерів-геодезистів
Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Енергодарської міської ради
65. Реєстрація сертифікату для закінчених
Реєстрація
Відділ державного архітектурно-будівельного
будівництвом об’єктів, що за класом
сертифікату
контролю Енергодарської міської ради
наслідків (відповідальності) належать до
прийняття в
об’єктів з середніми (СС2)
експлуатацію
закінчених
будівництвом
об’єктів, що за
класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів
з середніми (СС2)
66. Реєстрація повідомлення про початок
Реєстрація
Відділ державного архітектурно-будівельного
виконання будівельних робіт щодо об’єктів,
повідомлення про
контролю Енергодарської міської ради
будівництво яких здійснюється на підставі
початок виконання
будівельного паспорта/про зміну даних у
будівельних робіт
повідомленні про початок виконання
щодо об’єктів,
будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво
будівництво яких
яких здійснюється на підставі будівельного
здійснюється на
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паспорта

підставі будівельного
паспорта/про зміну
даних у повідомленні
про початок
виконання
будівельних робіт
щодо об’єктів,
будівництво яких
здійснюється на
підставі будівельного
паспорта
67. Реєстрація дозволу на виконання будівельних
Видача дозволу на Відділ державного архітектурно-будівельного
робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків
виконання
контролю Енергодарської міської ради
(відповідальності) належать до об’єктів з
будівельних робіт
середніми (СС2)
68. Внесення змін у зареєстрований дозвіл на
виконання будівельних робіт щодо об’єктів,
що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів з середніми наслідками
(СС2)
69. Анулювання зареєстрованого дозволу на
виконання будівельних робіт щодо об’єктів,
що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів з середніми наслідками
(СС2)

Зміна даних у дозволі Відділ державного архітектурно-будівельного
на виконання
контролю Енергодарської міської ради
будівельних робіт
Анулювання дозволу Відділ державного архітектурно-будівельного
на виконання
контролю Енергодарської міської ради
будівельних робіт

17
Продовження додатка
1

2

70. Реєстрація декларації про готовність до
експлуатації самочинно збудованого об’єкта,
на яке визнано право власності за рішенням
суду

71. Реєстрація декларації про готовність до
експлуатації об'єкта, будівництво якого
здійснено на підставі будівельного паспорта

72. Реєстрація декларації про готовність до
експлуатації об’єкта, що за класом наслідків
(відповідальності) належать до об’єктів з
незначними наслідками (СС1)

73. Реєстрація повідомлення про початок

3

Реєстрація декларації
про готовність до
експлуатації
самочинно
збудованого об’єкта,
на яке визнано право
власності за
рішенням суду
Реєстрація декларації
про готовність до
експлуатації об'єкта,
будівництво якого
здійснено на підставі
будівельного
паспорта
Реєстрація декларації
про готовність до
експлуатації об’єкта,
що за класом
наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів
з незначними
наслідками (СС1)
Реєстрація

4

Відділ державного архітектурно-будівельного
контролю Енергодарської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного
контролю Енергодарської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного
контролю Енергодарської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного
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виконання підготовчих робіт/про зміну даних
у повідомленні про початок виконання
підготовчих робіт

повідомлення про
початок виконання
підготовчих
робіт/про зміну
даних у повідомленні
про початок
виконання
підготовчих робіт
Реєстрація
повідомлення про
зміну даних у
зареєстрованій
декларації про
початок виконання
підготовчих
робіт/будівельних
робіт
Реєстрація
повідомлення про
початок виконання
будівельних робіт
щодо об’єктів, що за
класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів

74. Реєстрація повідомлення про зміну даних у
зареєстрованій декларації про початок
виконання підготовчих робіт/будівельних
робіт

75. Реєстрація повідомлення про початок
виконання будівельних робіт щодо об’єктів,
що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів з незначними
наслідками (СС1)/про зміну даних у
повідомленні про початок виконання
будівельних робіт щодо об’єктів, що за
класом наслідків (відповідальності) належать

4

контролю Енергодарської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного
контролю Енергодарської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного
контролю Енергодарської міської ради
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до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

3

4

з незначними
наслідками
(СС1)/про зміну
даних у повідомленні
про початок
виконання
будівельних робіт
щодо об’єктів, що за
класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів
з незначними
наслідками (СС1)
Реєстрація декларації Відділ державного архітектурно-будівельного
про готовність
контролю Енергодарської міської ради
об’єкта до
експлуатації

76. Реєстрація декларації про прийняття в
експлуатацію індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових, дачних
будинків, господарських (присадибних)
будівель і споруд, будівель і споруд
сільськогосподарського призначення, що за
класом наслідків (відповідальності) належить
до об’єктів з незначними наслідками (СС1),
збудовані на земельній ділянці відповідного
цільового призначення без дозвільного
документа на виконання будівельних робіт
Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації

20
Продовження додатка
1

2

3

77.

Декларація про утворення відходів

Декларація

78.

79.

80.

81.

4

Департамент екології та природних ресурсів
Запорізької обласної державної адміністрації
Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області
Державна реєстрація включення відомостей Відомості з Єдиного Головне територіальне управління юстиції у
про громадське об'єднання, зареєстроване до державного реєстру Запорізькій області
01 липня 2004 року, відомості про яке не
юридичних осіб,
містяться в Єдиному державному реєстрі
фізичних осібюридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
підприємців та
та громадських формувань
громадських
формувань
Державна реєстрація
Відомості з Єдиного Головне територіальне управління юстиції у
створення громадського об’єднання
державного реєстру Запорізькій області
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Державна реєстрація змін до відомостей про Відомості з Єдиного Головне територіальне управління юстиції у
громадське об'єднання, що містяться в державного реєстру Запорізькій області
Єдиному державному реєстрі юридичних
юридичних осіб,
осіб, фізичних осіб – підприємців та
фізичних осібгромадських формувань, у тому числі змін до
підприємців та
установчих документів
громадських
формувань
Державна реєстрація рішення про
Відомості з Єдиного Головне територіальне управління юстиції у
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припинення громадського об'єднання

82.

Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про припинення громадського
об'єднання

83.

Державна
реєстрація
припинення
громадського об'єднання в результаті його
ліквідації

84.

Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення
(комісії
з
реорганізації,
ліквідаційної
комісії)
громадського
об'єднання

3

державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та

4

Запорізькій області

Головне територіальне управління юстиції у
Запорізькій області

Головне територіальне управління юстиції у
Запорізькій області

Головне територіальне управління юстиції у
Запорізькій області
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Продовження додатка
1

2

3

85.

Державна реєстрація припинення
громадського об'єднання в результаті його
реорганізації

86.

Державна
реєстрація
створення
відокремленого
підрозділу громадського об'єднання

87.

Державна реєстрація внесення
відомостей про відокремлений
громадського об'єднання

88.

Державна
реєстрація
припинення
відокремленого підрозділу громадського

змін до
підрозділ

громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Відомості з Єдиного
державного реєстру

4

Головне територіальне управління юстиції у
Запорізькій області

Головне територіальне управління юстиції у
Запорізькій області

Головне територіальне управління юстиції у
Запорізькій області

Головне територіальне управління юстиції у
Запорізькій області
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Продовження додатка
1

2

об'єднання

89.

90.

91.

92.

93.

3

4

юридичних осіб,
фізичних осібпідприємців та
громадських
формувань
Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(з 01.11.2018 до 30.04.2019 в режимі «паралельного» прийому із УПСЗН)
Призначення допомоги у зв'язку з вагітністю Повідомлення про
Управління праці та соціального захисту
та пологами
призначення
населення Енергодарської міської рад
допомоги
Призначення допомоги при народженні Повідомлення про
Управління праці та соціального захисту
дитини
призначення
населення Енергодарської міської рад
допомоги
Призначення
субсидій
вперше
для
Повідомлення про
Управління праці та соціального захисту
відшкодування витрат на оплату житлово- призначення субсидії населення Енергодарської міської рад
комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива
Відділ у справах сім’ї та молоді Енергодарської міської ради
Видача посвідчень батьків та дитини з Посвідчення батьків Відділ у справах сім’ї та молоді
багатодітної сім'ї
та дитини з
Енергодарської міської ради
багатодітної сім'ї
Видача посвідчень батьків та дитини з Посвідчення батьків Відділ у справах сім’ї та молоді
багатодітної сім'ї у зв'язку із виповненням 6та дитини з
Енергодарської міської ради
річного віку
багатодітної сім'ї

24
Продовження додатка
1

2

3

94.

Продовження терміну дії посвідчення батьків
та дитини з багатодітної сім’ї

95.

Видача довідки про те, що батькам за місцем
реєстрації
видавалось/не
видавалось
посвідчення батьків багатодітної сім'ї або
довідка про перебування/не перебування на
обліку багатодітних сімей

Посвідчення батьків
та дитини з
багатодітної сім'ї
Довідка про те, що
батькам за місцем
реєстрації не
видавалось
посвідчення
батьків/дитини
багатодітної сім'ї або
довідки про
перебування/не
перебування на
обліку багатодітних
сімей

Керівник Центру надання адміністративних послуг
«Єдиний офіс» Енергодарської міської ради, адміністратор

4

Відділ у справах сім’ї та молоді
Енергодарської міської ради
Відділ у справах сім’ї та молоді
Енергодарської міської ради

О. ДЕРГАЧОВА

