
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(восьме скликання) 
 

РІШЕННЯ  

 

 

08 липня 2022 року   м. Рівне     № 2138 

 

 

Про затвердження переліку  

адміністративних послуг,  

які надаються через Центр  

надання адміністративних  

послуг у місті Рівному, та  

переліку адміністративних  

послуг, які надаються через  

віддалені робочі місця  

адміністраторів, у новій редакції 

 

 

Відповідно до частини шостої, частини сьомої статті 12 Закону України 

«Про адміністративні послуги», статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 12 Положення про Центр надання 

адміністративних послуг у місті Рівному, затвердженого рішенням Рівненської 

міської ради від 18.11.2021 № 1535, пункту 2.12. Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у місті Рівному, затвердженого рішенням Рівненської 

міської ради від 18.11.2021 № 1536, Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному, в новій редакції 

згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через 

віддалені робочі місця адміністраторів «Центру надання адміністративних 

послуг у місті Рівному» (у ТРЦ «Злата Плаза»), згідно з додатком 2. 

3. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через 

віддалені робочі місця адміністраторів «Центру надання адміністративних 

послуг у місті Рівному» (у смт Квасилів), згідно з додатком 3. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Рівненської міської ради 

від 18.11.2021 № 1538 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, 

які надаються через Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному у 

новій редакції та затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалені робочі місця адміністраторів». 
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5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії , 

секретарю міської ради Віктору Шакирзяну, а організацію його виконання – 

заступнику міського голови Ігореві Кречкевичу, начальнику Управління 

забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради 

Наталії Хомич. 

 

 

 

 

Міський голова        Олександр ТРЕТЯК



Додаток 1 

до рішення Рівненської 

міської ради від 

08.07.20202 № 2138 

 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг у місті Рівному 

№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

1  Надання копії (витягу з) рішення 

міської ради, копії (витягу з) рішення 

виконавчого комітету міської ради, 

копії (витягу з) розпорядження 

міського голови 

Архівний відділ виконавчого 

комітету Рівненської міської 

ради 

2  Взяття на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових 

умов 

Відділ обліку і розподілу житла 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

3  Взяття громадян на соціальний 

квартирний облік при виконавчому 

комітеті  за місцем проживання 

Відділ обліку і розподілу житла 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

4  Видача ордера на жиле приміщення Відділ обліку і розподілу житла 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

5  Взяття на облік громадян, які 

потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання, при 

виконавчому комітеті 

Відділ обліку і розподілу житла 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

6  Рішення щодо продовження строку 

проживання в жилих приміщеннях з 

фондів житла для тимчасового 

проживання 

Відділ обліку і розподілу житла 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

7  Рішення про продаж земельних 

ділянок державної та комунальної 

власності 

Управління комунальною 

власністю виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

8  Видача довідки про наявність та 

розмір земельної частки (паю) 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 
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№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

9  Видача довідки про наявність у 

Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах 

норм безоплатної приватизації за 

певним видом її цільового 

призначення 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  

10  Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

11  Державна реєстрація земельної 

ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

12  Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку, з видачею витягу  

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

13  Державна реєстрація обмежень у 

використанні земель, з видачею 

витягу 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

14  Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачею витягу 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

15  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі довідок, 

що містять узагальнену інформацію 

про землі (території) 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 
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№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

16  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягів  

з Державного земельного кадастру 

про землі в межах території 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

17  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

18  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час 

ведення Державного земельного 

кадастру 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

19  Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій 

адміністративно-територіальних 

одиниць, з видачею витягу 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

20  Виправлення технічної помилки у 

відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що 

здійснює його ведення, з видачею 

витягу 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

21  Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно 

до них нормативно-правовими 

актами, з видачею витягу 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

22  Виправлення технічної помилки у 

відомостях з державного земельного 

кадастру не з вини органу, що 

здійснює його ведення 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 
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№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

23  Надання довідки про осіб, які 

отримали доступ до інформації про 

суб’єкта речового права у 

державному земельному кадастрі 

Відділ №  1 Управління надання 

адміністративних послуг 

Головного управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області 

24  Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій 

адміністративно-територіальних 

одиниць, з видачею витягу 

Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  

25  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про 

землі в межах адміністративно-

територіальних одиниць 

Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  

26  Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, безпосередньо 

встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-

правовими актами, містобудівною 

документацією, з видачею витягу 

Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  

27  Державна реєстрація обмежень у 

використанні земель з видачею 

витягу 

Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  

28  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час 

ведення Державного земельного 

кадастру 

Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  

29  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі довідок, 

що містять узагальнену інформацію 

про землі (території) 

Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  

30  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти 

Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  
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№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

31  Виправлення технічної помилки у 

відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що 

здійснює його ведення, з видачею 

витягу 

Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  

32  Виправлення технічної помилки у 

відомостях з Державного земельного 

кадастру не з вини органу, що 

здійснює його ведення 

Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській 

області  

33  Дозвіл (санітарний паспорт) на 

роботи з радіоактивними речовинами 

та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання (в рентгенівських 

кабінетах) 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області  

34  Дозвіл (санітарний паспорт) на 

роботи з радіоактивними речовинами 

та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання (в установах) 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

35  Дозвіл на проведення діагностичних, 

експериментальних, випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах та 

організаціях, діяльність яких 

пов’язана з використанням джерел 

неіонізуючого випромінювання  

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

36  Експлуатаційний дозвіл операторам 

ринку, що провадять діяльність, 

пов’язану з виробництвом та/або 

зберіганням харчових продуктів 

тваринного походження 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

37  Анулювання експлуатаційного 

дозволу оператором ринку, що 

провадить діяльність, пов’язану з 

виробництвом та/або зберіганням 

харчових продуктів тваринного 

походження 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

38  Видача експлуатаційного дозволу для 

провадження діяльності: на 

потужностях (об’єктах) з переробки 

неїстівних продуктів тваринного 

походження 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 
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№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

39  Анулювання експлуатаційного 

дозволу для провадження діяльності 

на потужностях (об’єктах) з 

переробки неїстівних продуктів 

тваринного походження 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

40  Видача експлуатаційного дозволу на 

потужність (оператори ринку кормів) 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

41  Видача дубліката експлуатаційного 

дозволу на потужність (оператори 

ринку кормів) 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

42  Переоформлення експлуатаційного 

дозволу на потужність (оператори 

ринку кормів) 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

43  Анулювання експлуатаційного 

дозволу на потужність (оператори 

ринку кормів) 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

44  Затвердження експортної потужності Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Рівненській області 

45  Здійснення Державної реєстрації 

потужностей операторів ринку 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Рівненській області 

46  Внесення змін до Державного реєстру 

потужностей операторів ринку 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Рівненській області 

47  Внесення відомостей про припинення 

використання потужностей до 

Державного реєстру потужностей 

операторів ринку 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Рівненській області 

48  Видача дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації 

49  Переоформлення дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації 

50  Анулювання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації 
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51  Реєстрація декларації про відходи Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації 

52  Видача дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації 

53  Анулювання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації 

54  Затвердження реєстрових карт 

об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів та надання даних 

щодо змін до реєстрових карт 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації 

55  Затвердження  паспортів місць 

видалення відходів 

Департамент екології та 

природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації 

56  Видача дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами на території міста 

Рівного 

Департамент інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської 

ради 

57  Внесення змін у дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами на території міста 

Рівного 

Департамент інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської 

ради 

58  Продовження строку дії дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами в 

місті Рівному 

Департамент інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської 

ради 

59  Анулювання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами на території міста 

Рівного 

Департамент інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської 

ради 

60  Переоформлення дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами на 

території міста Рівного 

Департамент інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської 

ради 

61  Надання дозволу на переоформлення 

договору найму жилих приміщень 

(державна) 

Департамент інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської 

ради 

62  Надання дозволу (ордера) на знесення 

зелених насаджень на території міста 

Рівного 

Департамент інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської 

ради 
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63  Надання дозволу на порушення 

об'єктів благоустрою на території 

міста Рівне 

Департамент інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської 

ради 

64  Анулювання дозволу на спеціальне 

водокористування 

Державне агентство водних 

ресурсів України 

65  Надання копій (витягів з) рішень 

виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови 

Відділ документообігу та 

аналізу службової 

кореспонденції апарату 

Рівненської міської ради та 

виконкому 

66  Надання копії рішення міської ради, 

витягу з протоколу пленарних 

засідань сесії міської ради, витягу з 

протоколу засідання постійної комісії 

міської ради, результатів поіменного 

голосування за рішення міської ради 

або пропозицію 

Відділ організаційного 

забезпечення роботи міської 

ради   

67  Видача дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів 

Рівненська обласна державна 

адміністрація 

68  Переоформлення дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами поза 

межами населених пунктів 

Рівненська обласна державна 

адміністрація 

69  Анулювання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів 

Рівненська обласна державна 

адміністрація 

70  Дозвіл (санітарний паспорт) на 

роботи з радіоактивними речовинами 

та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання (в рентгенівських 

кабінетах) 

Рівненське міське управління 

ГУ Держпродспоживслужби в 

Рівненській області 

71  Дозвіл (санітарний паспорт) на 

роботи з радіоактивними речовинами 

та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання (в установах) 

Рівненське міське управління 

ГУ Держпродспоживслужби в 

Рівненській області 
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72  Дозвіл на проведення діагностичних, 

експериментальних, випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах та 

організаціях діяльність яких 

пов’язана з використанням джерел 

неіонізуючого випромінювання 

Рівненське міське управління 

ГУ Держпродспоживслужби в 

Рівненській області 

73  Видача спеціального дозволу на 

заготівлю деревини під час 

проведення рубок головного 

користування (лісорубного квитка) 

Рівненське обласне управління 

лісового та мисливського 

господарства 

74  Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної 

безпеки 

Рівненське районне управління 

Головного управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 

75  Видача дозволу на спеціальне 

водокористування 

Сектор у Рівненській області 

Державного агентства водних 

ресурсів України 

76  Відомча реєстрація великотоннажних 

та інших технологічних транспортних 

засобів 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

77  Тимчасова реєстрація 

великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

78  Перереєстрація великотоннажних та 

інших технологічних транспортних 

засобів 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

79  Зняття з обліку великотоннажних та 

інших технологічних транспортних 

засобів  

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

80  Видача дозволу на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

81  Продовження строку дії дозволу на 

виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію машин, 

механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 
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82  Анулювання дозволу на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

83  Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

84  Реєстрація зміни відомостей у 

декларації відповідності матеріально-

технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

85  Виключення об’єкта підвищеної 

небезпеки з Державного реєстру 

об’єктів підвищеної небезпеки 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

86  Видача гірничого відводу для 

розробки родовищ корисних копалин 

місцевого значення 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

87  Переоформлення гірничого відводу 

для розробки родовищ корисних 

копалин місцевого значення 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

88  Реєстрація декларації безпеки об’єкта 

підвищеної небезпеки 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

89  Реєстрація об’єкта (об’єктів) 

підвищеної небезпеки у Державному 

реєстрі об’єктів підвищеної 

небезпеки 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

90  Видача свідоцтва на зберігання 

вибухових матеріалів 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

91  Видача свідоцтва на придбання 

вибухових матеріалів 

Управління Держпраці у 

Рівненській області 

92  Видача дозволу на спеціальне 

використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах 

(їх частинах) 

Управління державного 

агентства меліорації та рибного 

господарства у Рівненській 

області (Рівненський 

рибоохоронний патруль) 

93  Анулювання дозволу на спеціальне 

використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах 

(їх частинах) 

Управління державного 

агентства меліорації та рибного 

господарства у Рівненській 

області (Рівненський 

рибоохоронний патруль) 
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94  Підтвердження законності вилучення 
водних біоресурсів із середовища їх 
існування та переробки продуктів 
лову (у разі необхідності суб’єкту 
господарювання для здійснення 
зовнішньоторговельних операцій) 

Управління державного 
агентства меліорації та рибного 
господарства у Рівненській 
області (Рівненський 
рибоохоронний патруль) 

95  Реєстрація повідомлення щодо 
виконання підготовчих робіт на 
об'єкті 

Управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Рівненської міської 
ради 

96  Реєстрація повідомлення про початок 
виконання будівельних робіт щодо 
об’єктів, будівництво яких 
здійснюється на підставі 
будівельного паспорта 

Управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Рівненської міської 
ради 

97  Реєстрація повідомлення про початок 
виконання будівельних робіт на 
об'єктах з незначними наслідками 
(СС1) 

Управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Рівненської міської 
ради 

98  Внесення змін до декларації про 
початок виконання 
підготовчих/будівельних робіт або до 
дозволу на виконання будівельних 
робіт, виданого до 11 березня 2011 
року та діючого станом на 11 березня 
2011 року (щодо об’єктів з 
незначними наслідками (СС1)) 

Управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Рівненської міської 
ради 

99  Припинення права, набутого на 
підставі повідомлення про початок 
виконання підготовчих робіт 

Управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Рівненської міської 
ради 

100  Припинення права, набутого на 
підставі повідомлення про початок 
виконання будівельних робіт 

Управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Рівненської міської 
ради 

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

Управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Рівненської міської 
ради 

102  Реєстрація декларації про готовність 
до експлуатації об'єкта з незначними 
наслідками (СС1) 

Управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Рівненської міської 
ради 
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103  Реєстрація декларації про готовність 

до експлуатації об’єкта (щодо 

об’єктів на території міста Рівного, 

які збудовані на земельній ділянці 

відповідного цільового призначення 

без дозвільного документа на 

виконання будівельних робіт, а саме: 

1) індивідуальних (садибних) 

житлових будинків, садових, дачних 

будинків загальною площею до       

300 м2, господарських (присадибних) 

будівель і споруд загальною площею 

до 300 м2, збудованих у період з 

05.08.1992 по 09.04.2015;  

2) будівель і споруд 

сільськогосподарського призначення, 

що за класом наслідків 

(відповідальності) належить до 

об’єктів з незначними наслідками 

(СС1), збудованих до 12.03.2011) 

Управління державного 

архітектурно-будівельного 

контролю Рівненської міської 

ради 

104  Внесення змін до зареєстрованої 

декларації про готовність об'єкта до 

експлуатації (щодо об’єктів на 

території міста Рівного, які збудовані 

на земельній ділянці відповідного 

цільового призначення без 

дозвільного документа на виконання 

будівельних робіт, а саме:  

1) індивідуальних (садибних) 

житлових будинків, садових, дачних 

будинків загальною площею до 

300 м2, господарських (присадибних) 

будівель і споруд загальною площею 

до 300 м2, збудованих у період з 

05.08.1992 по 09.04.2015;   

2) будівель і споруд 

сільськогосподарського призначення 

що за класом наслідків 

(відповідальності) належить до 

об’єктів з незначними наслідками 

(СС1), збудованих до 12.03.2011) 

Управління державного 

архітектурно-будівельного 

контролю Рівненської міської 

ради 
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105  Реєстрація декларації про готовність 

до експлуатації самочинно 

збудованого об'єкта, на яке визнано 

право власності за рішенням суду 

Управління державного 

архітектурно-будівельного 

контролю Рівненської міської 

ради 

106  Надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність громадянам із 

земель комунальної власності 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

107  Надання згоди на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

108  Надання згоди на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

109  Затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

110  Надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в 

постійне користування 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

111  Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

112  Затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

113  Погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

114  Затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та 

передачу в постійне користування 

земельних ділянок юридичним 

особам 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 
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115  Передача безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

116  Надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в 

оренду юридичним та фізичним 

особам 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

117  Припинення права користування 

земельною ділянкою та розірвання 

договору оренди землі 

фізичним/юридичним особам 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

118  Про врегулювання земельних 

відносин щодо заміни сторони в 

договорах оренди землі у разі 

переходу права власності на об’єкт 

нерухомості 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

119  Передача в оренду земельних ділянок 

юридичним та фізичним особам 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

120  Про укладення договорів оренди 

землі на новий строк 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

121  Надання згоди на передачу 

орендованої земельної ділянки в 

суборенду 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

122  Надання права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцій) 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

123  Про припинення права власності на 

земельну ділянку, права постійного 

користування земельною ділянкою у 

разі добровільної відмови 

землевласника, землекористувача 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

124  Затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки у межах 

територіальної громади 

Управління земельних відносин 

виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

125  Видача будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 
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126  Внесення змін до будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

127  Надання містобудівних умов та 

обмежень для проєктування об’єкта 

будівництва 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

128  Внесення змін до містобудівних умов 

та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

129  Надання дубліката будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

130  Повідомлення про відповідність 

намірів щодо місця розташування 

тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

містобудівній документації, 

будівельним нормам  

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

131  Оформлення паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

132  Внесення змін до паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності у частині 

ескізів фасадів 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

133  Продовження строку дії паспорта 

прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької 

діяльності  

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

134  Прийняття рішення про зміну адреси 

(упорядкування нумерації) об’єкта 

нерухомого майна у разі зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої; зміни назви вулиці, її 

об’єднання та поділу; зміни назви 

гідрографічного, соціально-

економічного, природно-заповідного 

або іншого подібного об’єкта 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 



Продовження додатка 1 рішення Рівненської 
міської ради від 08.07.2022 № 2138 

 

16 

№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

135  Прийняття рішення про присвоєння 

адреси об’єкту будівництва (після 

отримання права на виконання 

будівельних робіт) 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

136  Прийняття рішення про присвоєння 

адреси об’єкту будівництва (після 

прийняття об’єкта в експлуатацію) 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

137  Прийняття рішення про зміну адреси 

закінченого будівництвом об’єкта у 

разі його об’єднання, поділу або 

виділення частки 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

138  Коригування адреси об’єкта 

будівництва у зв’язку з коригуванням 

проєктної документації, що впливає 

на визначення адреси об’єкта нового 

будівництва (зміна місця 

розташування об’єкта, головного 

входу, зміна кількості об’єктів тощо) 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

139  Погодження містобудівного та 

архітектурного проєктного рішення 

об’єктів 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

140  Надання кадастрової довідки з 

містобудівного кадастру 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

141  Переведення дачних і садових 

будинків у жилі будинки 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

142  Оформлення документа дозвільного 

характеру (погодження маршруту 

руху транспортного засобу під час 

дорожнього перевезення небезпечних 

вантажів) 

Управління містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

143  Оформлення дозволу на участь у 

дорожньому русі транспортного 

засобу, вагові або габаритні 

параметри якого перевищують 

нормативні 

Управління патрульної поліції в 

Рівненській області 

Департаменту патрульної поліції 
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144  Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам 

законодавства 

Управління торгівлі, 

громадського харчування та 

побутового обслуговування 

населення виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

145  Встановлення режимів роботи 

закладів суб’єктів підприємницької 

діяльності 

Управління торгівлі, 

громадського харчування та 

побутового обслуговування 

населення виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

146  Повідомна реєстрація колективних 

договорів, змін і доповнень до них 

Департамент економічного 

розвитку Рівненської міської 

ради 

147  Видача дозволу на ввезення 

видавничої продукції, що має 

походження або виготовлена та/або 

ввозиться з території держави-

агресора, тимчасово окупованої 

території України 

Державний комітет телебачення 

і радіомовлення України 

148  Анулювання дозволу на ввезення 

видавничої продукції, що має 

походження або виготовлена та/або 

ввозиться з території держави-

агресора, тимчасово окупованої 

території України 

Державний комітет телебачення 

і радіомовлення України 

149  Внесення суб’єкта господарювання 

до Державного реєстру видавців, 

виготовлювачів і розповсюджувачів 

видавничої продукції та видача 

свідоцтва 

Державний комітет телебачення 

і радіомовлення України 

150  Переоформлення  свідоцтва про 

внесення суб’єкта господарювання до 

Державного реєстру видавців, 

виготовлювачів і розповсюджувачів 

видавничої продукції 

Державний комітет телебачення 

і радіомовлення України 

151  Видача дубліката свідоцтва про 

внесення суб’єкта господарювання до 

Державного реєстру видавців, 

виготовлювачів і розповсюджувачів 

видавничої продукції 

Державний комітет телебачення 

і радіомовлення України 
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152  Реєстрація повідомлення про початок 

виконання підготовчих робіт 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

153  Внесення змін до повідомлення про 

початок виконання підготовчих робіт 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

154  Припинення права на початок 

виконання підготовчих робіт, 

набутого на підставі повідомлення, за 

заявою замовника 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

155  Внесення змін до декларації про 

початок виконання підготовчих робіт 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

156  Реєстрація повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

157  Внесення змін до повідомлення про 

початок виконання будівельних робіт 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

158  Припинення права на початок 

виконання будівельних робіт, 

набутого на підставі повідомлення, за 

заявою замовника 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

159  Внесення змін до декларації про 

початок виконання будівельних робіт 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

160  Реєстрація декларації про готовність 

об’єкта до експлуатації 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

161  Реєстрація декларації про готовність 

об’єкта до експлуатації (відповідно до 

пункту 9 розділу V «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності») 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

162  Внесення змін до декларації про 

готовність об’єкта до експлуатації 

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

163  Внесення змін до декларації про 

готовність об’єкта до експлуатації 

(відповідно до пункту 9 розділу V 

«Прикінцеві положення» Закону 

України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»)  

Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 
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164  Реєстрація нових колісних 

транспортних засобів усіх категорій 

вітчизняного виробництва та країн 

СНД або їх перереєстрація з видачею 

свідоцтва про реєстрацію та 

номерних знаків у зв’язку із зміною 

анкетних даних власника 

Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Рівненській області 

165  Реєстрація нових мопедів або їх 

перереєстрація з видачею свідоцтва про 

реєстрацію та номерних знаків у зв’язку 

із зміною анкетних даних власника 

Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Рівненській області 

166  Реєстрація нового мототранспорту, 

причепів вітчизняного виробництва та 

країн СНД або їх перереєстрація з 

видачею свідоцтва про реєстрацію та 

номерних знаків у зв’язку із зміною 

анкетних даних власника 

Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Рівненській області 

167  Реєстрація нових колісних 

транспортних засобів усіх категорій 

іноземного виробництва або їх 

перереєстрація з видачею свідоцтва 

про реєстрацію та номерних знаків у  

зв’язку з встановленням газобалонного 

обладнання або у зв’язку із зміною 

анкетних даних власника 

Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Рівненській області 

168  Реєстрація нового мототранспорту, 

причепів іноземного виробництва або 

їх перереєстрація з видачею свідоцтва 

про реєстрацію та номерних знаків у 

зв’язку із зміною анкетних даних 

власника 

Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Рівненській області 

169  Зняття з обліку транспортних засобів 

у зв’язку з вибракуванням їх у цілому 

Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Рівненській області 

170  Видача нового посвідчення водія на 

право керування транспортними 

засобами замість втраченого або 

викраденого 

Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Рівненській області 

171  Обмін посвідчення водія на право 

керування транспортним засобом (без 

складання іспиту) 

Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Рівненській області 
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172  Державна реєстрація права власності 

на нерухоме майно, права довірчої 

власності як способу забезпечення 

виконання зобов’язання на нерухоме 

майно, об’єкт незавершеного 

будівництва 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

173  Державна реєстрація речового права, 

похідного від права власності 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

174  Державна реєстрація обтяження 

речового права на нерухоме майно 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

175  Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

176  Взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

177  Внесення запису про скасування 

державної реєстрації прав 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

178  Скасування запису Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

179  Внесення змін до записів у 

Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку з 

допущенням технічної помилки з вини 

державного реєстратора прав на 

нерухоме майно 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

180  Внесення змін до записів у 

Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку з 

допущенням технічної помилки не з 

вини державного реєстратора прав на 

нерухоме майно 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 
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181  Заява власника об’єкта нерухомого 

майна про заборону вчинення 

реєстраційних дій, заява власника 

об’єкта нерухомого майна про 

відкликання заяви про заборону 

вчинення реєстраційних дій 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

182  Виконання рішення суду про 

заборону вчинення реєстраційних дій, 

рішення суду про скасування 

заборони вчинення реєстраційних дій 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

183  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

184  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

185  Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання або місця перебування 

особи 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

186  Довідка про останнє місце реєстрації 

померлого 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

187  Довідка про склад зареєстрованих 

осіб у житловому приміщенні 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

188  Довідка про склад зареєстрованих 

осіб у житловому приміщенні на 

приватизацію житла 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

189  Довідка про склад зареєстрованих 

осіб у житловому приміщенні на 

переоформлення особового рахунку 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

190  Видача довідки про зняття з 

реєстрації місця проживання 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

191  Реєстрація місця проживання Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_ostanne_misce_reestracii_pomerlogo
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_ostanne_misce_reestracii_pomerlogo
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_sklad_simi_taabo_kilkist_zareestrovanih_osib_na_privatizaciyu_zhitla
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_sklad_simi_taabo_kilkist_zareestrovanih_osib_na_privatizaciyu_zhitla
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_sklad_simi_taabo_kilkist_zareestrovanih_osib_na_privatizaciyu_zhitla
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/certificate_residence_family_members
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/certificate_residence_family_members
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/certificate_residence_family_members
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192  Реєстрація місця проживання дитини 

до 14 років 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

193  Зняття з реєстрації місця проживання Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

194  Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменування 

вулиць (проспектів, бульварів, площ, 

провулків, кварталів тощо), населених 

пунктів, адміністративно-

територіальних одиниць, зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

195  Державна реєстрація народження 

дитини 

Рівненський відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану у Рівненському районі 

Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 

196  Державна реєстрація шлюбу Рівненський відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану у Рівненському районі 

Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 

197  Державна реєстрація розірвання 

шлюбу 

Рівненський відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану у Рівненському районі 

Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 

198  Державна реєстрація зміни імені Рівненський відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану у Рівненському районі 

Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 
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199  Державна реєстрація смерті Рівненський відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану у Рівненському районі 

Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 

200  Видача витягу з Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян 

Рівненський відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану у Рівненському районі 

Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 

201  Повторна видача свідоцтва про 

державну реєстрацію акта цивільного 

стану 

Рівненський відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану у Рівненському районі 

Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 

202  Внесення змін до актових записів 

цивільного стану, їх поновлення та 

анулювання 

Рівненський відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану у Рівненському районі 

Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 

203  Комплексна послуга «єМалятко»: 

1) державна реєстрація народження та 

визначення походження дитини; 

2) реєстрація місця проживання; 

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 та дитини з 

багатодітної сім’ї;  

Рівненський відділ державної 

реєстрації актів цивільного 

стану у Рівненському районі 

Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 
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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; 

10) надання одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка» за 

місцем проживання або перебування 

її отримувача; 

11) надання грошової компенсації 

вартості одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка». 

204  Призначення державної допомоги 

при народженні дитини 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

205  Призначення державної допомоги у 

зв’язку з вагітністю та пологами 

жінкам, які не застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

206  Призначення державної допомоги на 

дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

207  Призначення державної допомоги на 

дітей одиноким матерям 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

208  Призначення державної допомоги 

при усиновленні дитини 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

209  Видача грошової компенсації 

вартості одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка» 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

210  Установлення статусу, видача 

посвідчень батькам багатодітної сім’ї 

та дитини з багатодітної сім’ї 

Управління у  справах сім’ї, 

молоді та спорту виконавчого 

комітету Рівненської міської 

ради 
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211  Вклейка фотокартки в посвідчення 

дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з 

досягненням 14-річного віку 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

212  Видача дубліката посвідчення батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

213  Продовження строку дії посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

214  Видача довідки про те, що батькам за 

місцем реєстрації посвідчення 

багатодітної сім’ї не видавались 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

215  Призначення одноразової допомоги 

жінкам, яким присвоєно почесне 

звання «Мати-героїня» 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

216  Призначення державної допомоги на 

дітей, які виховуються в багатодітних 

сім’ях 

Департамент соціальної 

політики Рівненської міської 

ради 

217  Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з безконтактним 

електронним носієм вперше після 

досягнення 14-річного віку 

Рівненський МВ УДМС України 

в Рівненській області 

218  Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з безконтактним 

електронним носієм у зв’язку з 

втратою/викраденням паспорта 

громадянина України з безконтактним 

електронним носієм 

Рівненський МВ УДМС України 

в Рівненській області 

219  Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у 

зв’язку з втратою/викраденням 

паспорта громадянина України зразка 

1994 року (у формі книжечки) 

Рівненський МВ УДМС України 

в Рівненській області 

220  Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у 

разі обміну паспорта громадянина 

України (у формі картки) у зв’язку:  

із зміною інформації, внесеної до 

паспорта (крім додаткової змінної 

Рівненський МВ УДМС України 

в Рівненській області 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/b/upravlinnya/posluga_1
https://www.cnaprv.gov.ua/services/b/upravlinnya/posluga_1
https://www.cnaprv.gov.ua/services/b/upravlinnya/posluga_1
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інформації);  

із отриманням реєстраційного номера 

облікової картки платника податків з 

державного реєстру фізичних осіб – 

платників податків (РНОКПП) або 

повідомлення про відмову від 

прийняття зазначеного номера (за 

бажанням);  

із виявленням помилки в інформації, 

внесеній до паспорта;  

із закінченням строку дії паспорта;  

із непридатністю паспорта для 

подальшого використання 

221  Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у 

разі обміну паспорта громадянина 

України зразка 1994 року (у формі 

книжечки) у зв’язку:  

із зміною інформації, внесеної до 

паспорта (прізвища, імені, по 

батькові, дати народження, місця 

народження); 

із виявленням помилки в інформації, 

внесеної до паспорта; 

із непридатністю паспорта для 

подальшого використання;  

якщо особа досягла 25- чи 45-річного 

віку та не звернулася в 

установленому законодавством 

порядку не пізніше як через місяць 

після досягнення відповідного віку 

для вклеювання до паспорта 

громадянина України зразка 1994 

року нових фотокарток;  

у разі обміну паспорта громадянина 

України зразка 1994 року на паспорт 

громадянина України з 

безконтактним електронним носієм 

(за бажанням) 

Рівненський МВ УДМС України 

в Рівненській області 
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222  Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з 

безконтактним електронним носієм 

вперше особі у віці з 14 до 18 років з 

одночасною реєстрацією у 

Державному реєстрі фізичних осіб – 

платників податків 

Рівненський МВ УДМС України 

в Рівненській області 

223  Оформлення і видача паспорта 

громадянина України для виїзду за 

кордон з безконтактним електронним 

носієм 

Рівненський МВ УДМС України 

в Рівненській області 

224  Оформлення і видача паспорта 

громадянина України для виїзду за 

кордон з безконтактним електронним 

носієм замість втраченого або 

викраденого 

Рівненський МВ УДМС України 

в Рівненській області 

225  Оформлення і видача паспорта 

громадянина України для виїзду за 

кордон з безконтактним електронним 

носієм у зв’язку з обміном у разі: 

зміни інформації, внесеної до 

паспорта для виїзду за кордон; 

виявлення помилки в інформації, 

внесеній до паспорта для виїзду за 

кордон;  

закінчення строку дії паспорта для 

виїзду за кордон;  

непридатності паспорта для виїзду за 

кордон для подальшого використання 

Рівненський МВ УДМС України 

в Рівненській області 

226  Оформлення документів для виїзду 

громадян України за кордон на 

постійне проживання 

УДМС України у Рівненській 

області 

227  Оформлення та видача посвідки на 

постійне проживання 

УДМС України у Рівненській 

області 

228  Оформлення та видача у зв’язку із 

втратою або викраденням посвідки на 

постійне проживання, її обміну 

УДМС України у Рівненській 

області 

229  Оформлення та видача посвідки на 

тимчасове проживання 

УДМС України у Рівненській 

області 
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230  Оформлення та видача у зв’язку із 

втратою або викраденням посвідки на 

тимчасове проживання, її обміну 

УДМС України у Рівненській 

області 

231  Державна реєстрація фізичної особи – 

підприємця 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

232  Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

233  Державна реєстрація створення 

юридичної особи (крім громадського 

формування та релігійної організацій) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

234  Державна реєстрація змін до 

відомостей про юридичну особу (крім 

громадського формування та 

релігійної організації), що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань, в тому числі змін до 

установчих документів юридичної 

особи (крім громадського 

формування та релігійної організацій) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

235  Державна реєстрація включення 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, зареєстровану до 1 липня 

2004 року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

236  Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

237  Видача витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/cessation_business_individual_entrepreneur
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/cessation_business_individual_entrepreneur
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/cessation_business_individual_entrepreneur
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/extract_from_register
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/extract_from_register
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/extract_from_register
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/extract_from_register
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238  Надання документів, що містяться в 

реєстраційній справі, у паперовій 

формі 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

239  Державна реєстрація включення 

відомостей про юридичну особу (крім 

громадського формування та 

релігійної організацій), зареєстровану 

до 1 липня 2004 року, відомості про 

яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

240  Державна реєстрація рішення про 

припинення юридичної особи (крім 

громадського формування та 

релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

241  Державна реєстрація припинення 

юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

242  Державна реєстрація припинення 

юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

243  Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

244  Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу юридичної 

особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

245  Державна реєстрація змін до 

відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування та 

релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

246  Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу юридичної 

особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 
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247  Виправлення помилок допущених у 

відомостях Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

248  Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

249  Державна реєстрація переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа 

(крім громадського формування та 

релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

250  Державна реєстрація переходу 

юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім 

громадського формування та 

релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

251  Підтвердження відомостей про 

кінцевого бенефіціарного власника 

юридичної особи 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

252  Державна реєстрація рішення про 

виділ юридичної особи (крім 

громадського формування та 

релігійної організації) 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

253  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 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

254  Державна реєстрація внесення змін 

до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об'єднання 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vnesennya_zmin_do_vidomostej_pro_vidokremlenij_pidrozdil_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vnesennya_zmin_do_vidomostej_pro_vidokremlenij_pidrozdil_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vnesennya_zmin_do_vidomostej_pro_vidokremlenij_pidrozdil_gromadskogo_obednannya
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255  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 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

256  Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

257  Державна реєстрація припинення 

громадського об'єднання в результаті 

його ліквідації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

258  Державна реєстрація припинення 

громадського об'єднання в результаті 

його реорганізації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

259  Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

громадського об'єднання 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

260  
Державна реєстрація рішення про 

виділ громадського об'єднання 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

261  
Державна реєстрація рішення про 

припинення громадського об'єднання 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

262  Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 

громадського об'єднання 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

263  Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

264  
Державна реєстрація створення 

громадського об’єднання 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_gromadske_obednannya-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanovchih_dokumentiv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_gromadske_obednannya-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanovchih_dokumentiv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_gromadske_obednannya-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanovchih_dokumentiv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_gromadske_obednannya-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanovchih_dokumentiv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_gromadske_obednannya-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanovchih_dokumentiv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_gromadske_obednannya-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanovchih_dokumentiv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_gromadske_obednannya-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanovchih_dokumentiv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_vidokremlenogo_pidrozdilu_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_vidokremlenogo_pidrozdilu_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_vidokremlenogo_pidrozdilu_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_gromadskogo_obednannya_v_rezultati_jogo_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_gromadskogo_obednannya_v_rezultati_jogo_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_gromadskogo_obednannya_v_rezultati_jogo_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_gromadskogo_obednannya_v_rezultati_jogo_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_gromadskogo_obednannya_v_rezultati_jogo_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_gromadskogo_obednannya_v_rezultati_jogo_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_vidil_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_vidil_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_vidminu_rishennya_pro_pripinennya_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_vidminu_rishennya_pro_pripinennya_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_vidminu_rishennya_pro_pripinennya_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_vidokremlenogo_pidrozdilu_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_vidokremlenogo_pidrozdilu_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_vidokremlenogo_pidrozdilu_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_gromadskogo_obednannya
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_gromadskogo_obednannya
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265  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 громадських 

формувань 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

266  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 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

267  Державна реєстрація припинення 

організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті 

ліквідації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

268  Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

269  Державна реєстрація рішення про 

припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

270  Державна реєстрація припинення 

організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті 

реорганізації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

271  Державна реєстрація створення 

організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_organizaciyu_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_organizaciyu_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_organizaciyu_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_organizaciyu_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_organizaciyu_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_organizaciyu_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_organizaciyu_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_organizaciyu_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv_v_rezultati_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv_v_rezultati_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv_v_rezultati_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv_v_rezultati_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv_v_rezultati_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv_v_rezultati_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv_v_rezultati_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv_v_rezultati_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_organizacii_robotodavciv-_obednannya_organizacij_robotodavciv


Продовження додатка 1 рішення Рівненської 
міської ради від 08.07.2022 № 2138 

 

33 

№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

272  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 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

273  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 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

274  Державна реєстрація припинення 

професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок в результаті 

ліквідації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

275  Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

276  Державна реєстрація рішення про 

припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

277  Державна реєстрація припинення 

професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок в результаті 

реорганізації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_obednannya_profesijnih_spilok-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_obednannya_profesijnih_spilok-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_obednannya_profesijnih_spilok-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_obednannya_profesijnih_spilok-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_obednannya_profesijnih_spilok-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_obednannya_profesijnih_spilok-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_obednannya_profesijnih_spilok-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_profesijnu_spilku-_organizaciyu_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_profesijnoi_spilki-_organizacii_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_profesijnoi_spilki-_organizacii_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_profesijnoi_spilki-_organizacii_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_profesijnoi_spilki-_organizacii_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_profesijnoi_spilki-_organizacii_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok_v_rezultati_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_profesijnoi_spilki-_organizacii_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok_v_rezultati_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_profesijnoi_spilki-_organizacii_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok_v_rezultati_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_profesijnoi_spilki-_organizacii_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok_v_rezultati_reorganizacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_profesijnoi_spilki-_organizacii_profesijnih_spilok-_obednannya_profesijnih_spilok_v_rezultati_reorganizacii
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№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

278  Державна реєстрація створення 

професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

279  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 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

280  Державна реєстрація змін до 

відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

281  Державна реєстрація припинення 

структурного утворення політичної 

партії в результаті його ліквідації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

282  Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

структурного утворення політичної 

партії 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

283  Державна реєстрація рішення про 

припинення структурного утворення 

політичної партії 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

284  Державна реєстрація припинення 

структурного утворення політичної 

партії в результаті його реорганізації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

285  Державна реєстрація створення 

структурного утворення політичної 

партії 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_zareestrovane_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yake_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_grom
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_zareestrovane_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yake_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_grom
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_zareestrovane_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yake_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_grom
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_zareestrovane_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yake_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_grom
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_zareestrovane_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yake_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_grom
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_zareestrovane_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yake_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_grom
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_zareestrovane_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yake_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_grom
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_zareestrovane_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yake_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_grom
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_strukturne_utvorennya_politichnoi_partii-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii_v_rezultati_jogo_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii_v_rezultati_jogo_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii_v_rezultati_jogo_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_strukturnogo_utvorennya_politichnoi_partii
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№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

286  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 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

287  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 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

288  Державна реєстрація припинення 

творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті 

ліквідації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

289  Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

290  Державна реєстрація рішення про 

припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої 

спілки 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

291  Державна реєстрація припинення 

творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті 

реорганізації 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

292  Державна реєстрація створення 

творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

293  
Державна реєстрація статуту 

територіальної громади 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpr
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpr
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpr
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpr
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpr
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpr
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpr
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_vklyuchennya_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_zareestrovani_do_01_lipnya_2004_roku-_vidomosti_pro_yaki_ne_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpr
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanov
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanov
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanov
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanov
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanov
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanov
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanov
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmin_do_vidomostej_pro_tvorchu_spilku-_teritorialnij_oseredok_tvorchoi_spilki-_shho_mistyatsya_v_edinomu_derzhavnomu_reestri_yuridichnih_osib-_fizichnih_osib_pidpriemciv_ta_gromadskih_formuvan-_u_tomu_chisli_zmin_do_ustanov
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki_v_rezultati_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki_v_rezultati_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki_v_rezultati_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_pripinennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki_v_rezultati_likvidacii
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_zmini_skladu_komisii_z_pripinennya_komisii_z_reorganizacii-_likvidacijnoi_komisii_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_rishennya_pro_pripinennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_stvorennya_tvorchoi_spilki-_teritorialnogo_oseredku_tvorchoi_spilki
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_statutiv_teritorialnih_gromad
https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/golovne_teritorialne_upravlinnya_yusticii_u_rivnenskij_oblasti/derzhavna_reestraciya_statutiv_teritorialnih_gromad
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№  

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

294  Видача дубліката свідоцтва про 

державну реєстрацію статуту 

територіальної громади 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

295  
Державна реєстрація змін до статуту 

територіальної громади 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

296  
Скасування державної реєстрації 

статуту територіальної громади 

Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Львів) 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 



Додаток 2 

до рішення Рівненської  

міської ради  

08.07.2022 № 2138 

 

 

ПЕРЕЛІК  

адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця 

адміністраторів «Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному»  

(у ТРЦ «Злата Плаза») 

№ 

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

1  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

2  Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

3  Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

4  Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання або місця перебування 

особи 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

5  Довідка про останнє місце реєстрації 

померлого 

 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

6  Довідка про склад зареєстрованих 

осіб у житловому приміщенні 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

7  Довідка про склад зареєстрованих 

осіб у житловому приміщенні на 

приватизацію житла 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

8  Довідка про склад зареєстрованих 

осіб у житловому приміщенні на 

переоформлення особового рахунку 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

9  Видача довідки про зняття з 

реєстрації місця проживання 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

10  Реєстрація місця проживання Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_ostanne_misce_reestracii_pomerlogo
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_ostanne_misce_reestracii_pomerlogo
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№ 

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

11  Реєстрація місця проживання дитини 

до 14 років 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

12  Зняття з реєстрації місця проживання Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

13  Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменування 

вулиць (проспектів, бульварів, площ, 

провулків, кварталів тощо), населених 

пунктів, адміністративно-

територіальних одиниць, зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

14  Державна реєстрація фізичної особи-

підприємця 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

15  Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу-

підприємця, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

16  Державна реєстрація включення 

відомостей про фізичну особу-

підприємця, зареєстровану до 1 липня 

2004 року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

17  Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

18  Видача витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських 

формувань 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН



Додаток 3 

до рішення Рівненської  

міської ради  

08.07.2022 № 2138 
  

 

ПЕРЕЛІК  

адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця 

адміністраторів «Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному»  

(у смт Квасилів) 

№ 

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

1  Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання або місця перебування 

особи 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

2  Довідка про останнє місце реєстрації 

померлого 

 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

3  Довідка про склад зареєстрованих 

осіб у житловому приміщенні 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

4  Довідка про склад зареєстрованих 

осіб у житловому приміщенні на 

приватизацію житла 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

5  Довідка про склад зареєстрованих 

осіб у житловому приміщенні на 

переоформлення особового рахунку 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

6  Видача довідки про зняття з 

реєстрації місця проживання 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

7  Реєстрація місця проживання Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

8  Реєстрація місця проживання дитини 

до 14 років 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

9  Зняття з реєстрації місця проживання Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_ostanne_misce_reestracii_pomerlogo
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_ostanne_misce_reestracii_pomerlogo
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_sklad_simi_taabo_kilkist_zareestrovanih_osib_na_privatizaciyu_zhitla
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_sklad_simi_taabo_kilkist_zareestrovanih_osib_na_privatizaciyu_zhitla
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/dovidka_pro_sklad_simi_taabo_kilkist_zareestrovanih_osib_na_privatizaciyu_zhitla
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/certificate_residence_family_members
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/certificate_residence_family_members
https://www.cnaprv.gov.ua/services/a/poslugi_reestracii_miscya_prozhivannya/certificate_residence_family_members
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№ 

пор. 

Найменування адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративних послуг 

10  Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменування 

вулиць (проспектів, бульварів, площ, 

провулків, кварталів тощо), 

населених пунктів, адміністративно-

територіальних одиниць, зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої 

Управління забезпечення 

надання адміністративних 

послуг Рівненської міської ради 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 

 


