
 

      ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

«22» листопада 2022 року  № 821 
 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються 

в Центрі надання адміністративних послуг 

у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького 

 

№ 

п/п 

Назва адміністративної послуги Орган, що надає  

адміністративну послугу 
 

1 2 3  

1.1 Надання (внесення змін до) будівельного паспорта забудови земельної ділянки 1. Управління містобудування та   

архітектури Кропивницької міської 

ради 

 

1.2 Надання містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва  

1.3 

Підготовка проєктів рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради щодо 

переведення жилих квартир (будівель) у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у 

жилі 

 

1.4 
Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним 

нормам, у жилі будинки 

 

1.5 Погодження місця розміщення тимчасової споруди  

1.6 Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди  

1.7 
Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

 

1.8 
Переоформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

 

1.9 
Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

 



 

1 2 3  

1.10 

Видача дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (у разі 

втрати або зіпсування оригіналів документів, виданих на підставі рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради до 01.01.2013 р.) 

 

1.11 

Надання викопіювання із топографічної зйомки м. Кропивницького М 1:2000, із 

схеми зонування території М 1:5000, Генерального плану м. Кропивницького 

М 1:5000 

 

1.12 
Присвоєння адреси щодо об'єкта будівництва/закінченого будівництвом об'єкта, 

коригування адреси щодо об'єкта будівництва 

 

1.13 Зміна адреси щодо закінченого будівництвом об'єкта  

1.14 Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру  

1.15 Надання витягу з містобудівної документації  

1.16 Встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу  

1.17 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами або відмова у його наданні  

1.18 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами  

1.19 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами  

1.20 Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами  

1.21 

Надання висновку щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення 

їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, 

користування або управління 

 

1.22 
Надання висновку щодо проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім 

пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони 

 

1.23 

Надання висновку щодо консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, 

ремонту, пристосування пам’яток місцевого значення та відповідної науково-

проєктної документації 

 

1.24 

Надання висновку щодо програм та проєктів містобудівних, архітектурних і 

ландшафтних перетворень, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток 

місцевого значення, їх територій і зон охорони 

 

1.25 Укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини  

1.26 
Надання інформації щодо належності будівлі (споруди) до пам'яток архітектури 

місцевого значення 

 



 

1 2 3  

 

2.1 

Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, оренду, постійне користування із земель 

комунальної власності 

2. Управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища 

Кропивницької міської ради 

 

2.2 
Рішення про передачу в постійне користування або в оренду земельної ділянки із 

земель комунальної власності (затвердження проєкту під нерухомим майном) 

 

2.3 

Рішення про передачу земельної ділянки у власність або оренду із земель 

комунальної власності для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд, для ведення садівництва, для індивідуального 

дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів у межах норм, 

визначених Земельним кодексом України (громадянам) 

 

2.4 

Рішення про передачу земельної ділянки в оренду 

(сформована земельна ділянка, але не зареєстрована в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно) 

 

2.5 
Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

 

2.6 
Рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення 

 

2.7 

Рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в оренду, у власність, в 

постійне користування 

 

2.8 

Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передачу її в оренду, в 

постійне користування 

 

2.9 

Рішення про поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди 

земельної ділянки), договору на право тимчасового користування землею (в тому 

числі, на умовах оренди) 

 

2.10 

Рішення про вилучення земельних ділянок (розірвання, припинення договору 

оренди землі, права постійного користування) або внесення змін до договору 

оренди землі без зміни цільового призначення земельних ділянок 
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2.11 Рішення про внесення змін до рішення міської ради з земельних питань  

2.12 
Рішення про надання дозволу на встановлення обмеженого платного або 

безоплатного користування чужою земельною ділянкою на умовах сервітуту 

 

2.13 

Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу (несформована земельна 

ділянка, але є нерухоме майно) / надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки (сформована земельна ділянка під майном) 

 

2.14 Рішення про продаж земельної ділянки комунальної власності  

2.15 

Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність або оренду із земель комунальної 

власності через земельні торги (без об’єктів нерухомості) 

 

2.16 
Укладання договору оренди землі або договору про встановлення земельного 

сервітуту 

 

2.17 
Укладання додаткової угоди про поновлення діючого договору оренди землі, право 

оренди якої зареєстровано у встановленому законом порядку 

 

2.18 Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню  

2.19 Ордер на видалення зелених насаджень  

2.20 Рішення про надання дозволу на поділ чи об'єднання земельних ділянок  

2.21 
Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об'єднання земельних ділянок 

 

2.22 
Рішення про надання дозволу на передачу в суборенду орендованої земельної 

ділянки (або її частини) 

 

2.23 
Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

 

2.24 
Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

 

2.25 
Рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

 

2.26 
Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 
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2.27 Протокол комісії по розгляду земельних спорів  

3.1 Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання та зняття з обліку 3. Відділ обліку житла 

Кропивницької міської ради 

 

3.2 
Надання довідки про перебування на квартирному обліку при міськвиконкомі за 

місцем проживання 

 

3.3 
Затвердження спільних рішень адміністрації та профспілкового комітету про 

надання жилих приміщень працівникам, які перебувають на обліку за місцем роботи 

 

3.4 
Затвердження спільних рішень адміністрації та профспілкових комітетів про взяття 

громадян на квартирний облік за місцем роботи 

 

3.5 

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового 

приміщення для тимчасового проживання з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

4.1 
Видача облікових карток тимчасового порушення елементів благоустрою, 

пов'язаних з проведенням земляних та/або ремонтних робіт 

4. Інспекція з благоустрою 

Кропивницької міської ради 

 

4.2 
Видача дозволу на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням 

земляних та/або ремонтних робіт 

 

5.1 Видача свідоцтва про право власності на житло 5. Управління комунальної 

власності Кропивницької 

міської ради 

 

5.2 Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло 
 

6.1 Надання копій/витягів з рішень Кропивницької міської ради 
6. Управління апарату 

Кропивницької міської ради 

 

7.1 Надання копій/витягів з рішень виконавчого комітету міської ради 7. Управління діловодства та 

організаційної роботи 

Кропивницької міської ради 

 

7.2 Надання копій/витягів з розпоряджень міського голови 
 

8.1 
Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів 

8. Департамент з питань 

економічного розвитку 

Кропивницької міської ради 

 

8.2 

Надання карток обліку об'єкта та довідок про розміщення об'єкта, підприємств 

торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста 

Кропивницького 

 

8.3 
Реєстрація пасіки 
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8.4 
Погодження розміщення позамагазинних, сезонних об'єктів торгівлі на території 

Кропивницької територіальної громади 

 

9.1 

Надання дозволу щодо відключення від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання для влаштування індивідуального опалення в квартирах 

багатоповерхових житлових будинків 

9. Міжвідомча комісія з розгляду      

питань відключення від мереж 

центрального опалення та гарячого 

водопостачання 

 

10.1 
Надання архівних копій, архівних витягів з рішення міської ради, виконавчого 

комітету та районних у місті рад 

10. Архівний відділ Кропивницької 

міської ради 

 

10.2 Надання архівних копій та архівних витягів з документів з особового складу  

10.3 
Надання архівних довідок про стаж роботи 

 

 

10.4 
Надання архівних довідок про заробітну плату 

 

 

11.1 
Видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з багатодітної 

сім'ї 

11. Управління молоді та спорту 

Кропивницької міської ради 

 

12.1 
Реєстрація повідомлення щодо виконання підготовчих робіт на об'єкті / внесення 

змін до повідомлення 

12. Управління державного              

архітектурно-будівельного     

контролю Кропивницької міської 

ради 

 

12.2 

Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, 

будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта / внесення змін до 

повідомлення 

 

12.3 
Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з 

незначними наслідками (СС1) / внесення змін до повідомлення 

 

12.4 
Припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1), за заявою замовника 

 

12.5 

Припинення права, набутого на підставі поданого повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт на об'єктах з незначними наслідками (СС1), за заявою 

замовника 

 

12.6 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого 

здійснено на підставі будівельного паспорта / виправлення технічної помилки в 

декларації 
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12.7 
Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта з незначними 

наслідками (СС1) / виправлення технічної помилки в декларації 
 

 

12.8 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, 

на яке визнано право власності за рішенням суду / виправлення технічної помилки в 

декларації 
 

 

12.9 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) 

житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) 

будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками 

(СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без 

дозвільного документа на виконання будівельних робіт/виправлення технічної 

помилки в декларації 
 

 

12.10 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт  

13.1 
Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

13. Управління з питань захисту 

прав дітей Кропивницької міської 

ради 

 

13.2 Надання дозволу на дарування житла на ім'я дитини  

13.3 Надання дозволу на дарування житла, право користування яким має дитина  

13.4 Надання дозволу на обмін житла, право користування яким має дитина  

13.5 Надання дозволу на обмін житла, яке (частина якого) належить дитині  

13.6 Надання дозволу на придбання житла на ім'я дитини  

13.7 Надання дозволу на продаж житла, право користування яким має дитина  

13.8 Надання дозволу на продаж житла, яке (частина якого) належить дитині  

13.9 
Надання дозволу на укладання договору про визначення часток у житлі, право 

користування або право власності на яке має дитина 

 

13.10 Надання дозволу на продаж автомобіля, який (частина якого) належить дитині  

13.11 Надання дозволу на поділ майна подружжя, право користування яким має дитина  

13.12 
Надання дозволу на укладання договору довічного утримання на житло, право 

користування яким має дитина 
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13.13 
Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на 

дитину (дітей) 

 

13.14 
Надання дозволу на відмову від майнових прав дитини 

 

 

14.1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 14. Департамент надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької міської ради 

 

14.2 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно  

14.3 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна  

14.4 Скасування записів про державну реєстрацію прав  

14.5 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  

14.6 

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у 

зв'язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього 

права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та 

суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав 

 

14.7 

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у 

зв'язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на 

 нерухоме майно 

 

14.8 

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у 

зв'язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на 

нерухоме майно 

 

14.9 Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно  

14.10 
Реєстрація заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення 

реєстраційних дій 

 

14.11 

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та 

релігійної організації) 

 

 

14.12 

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім 

громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 01 липня 2004 

року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
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14.13 

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, у тому 

числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

 

14.14 

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність 

на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та 

релігійної організації) 

 

14.15 
Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі 

модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації) 

 

14.16 
Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

 

14.17 
Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

 

14.18 
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної 

особи (крім громадського формування та релігійної організації) 

 

14.19 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та 

релігійної організації) 

 

14.20 
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім 

громадського формування та релігійної організації) 

 

14.21 
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації 

(крім громадського формування та релігійної організації) 

 

14.22 
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім 

громадського формування та релігійної організації) 

 

14.23 
Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) 

 

14.24 
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім 

громадського формування та релігійної організації) 

 

14.25 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця  
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14.26 

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

 

14.27 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

 

14.28 
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця за її рішенням 

 

14.29 
Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

 

14.30 

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної 

особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної 

особи - підприємця 

 

14.31 
Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 

 

14.32 Декларування / реєстрація місця проживання  

14.33 Декларування / реєстрація місця проживання дитини до 14 років  

14.34 Зняття з реєстрації місця проживання  

14.35 Витяг з реєстру територіальної громади  

14.36 Реєстрація місця перебування  

15.1 
Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру не 

з вини органу, що здійснює його ведення 

15. Головне управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській 

області 

 

15.2 
Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового 

права у державному земельному кадастрі 

 

15.3 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягів з 

державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові 

права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної 

взаємодії з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
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15.4 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягів з 

державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, 

внесеними до поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р. 

 

15.5 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягів з 

державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць 

 

 

15.6 
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягів з 

державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

 

15.7 
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідок, що містить 

узагальнену інформацію про землі (території) 

 

15.8 
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювань з 

картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 

 

15.9 
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, 

що створюються під час ведення  державного земельного кадастру. 

 

15.10 
Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, 

допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу 

 

15.11 

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 

витягу 

 

15.12 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)  

15.13 

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 (використання) 

 

15.14 

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 
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15.15 
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки 

 

15.16 
Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку з видачею витягу 

 

15.17 
Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в 

межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу 

 

15.18 
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного 

кадастру 

 

15.19 
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 

 

 

16.1 Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 16. Кіровоградський обласний 

центр зайнятості 

 

16.2 Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства  

16.3 Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства  

16.4 Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства  

17.1 
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

17. Управління Держпраці у 

Кіровоградській області 

 

17.2 
Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

 

17.3 
Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

 

17.4 

Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки 

 

17.5 

Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки 

 

17.6 
Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

 

17.7 
Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 
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17.8 
Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних 

засобів 

 

17.9 
Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 

 

 

17.10 Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів  

17.11 Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів  

17.12 Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів  

17.13 
Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого 

значення 

 

17.14 
Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин 

місцевого значення 

 

18.1 
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки 

18. Головне управління державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Кіровоградській області 
 

 

 

18.2 
Реєстрація (облік) об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі 

(Журналі обліку) об’єктів підвищеної небезпеки 

 

18.3 
Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру (Журналу обліку) 

об’єктів підвищеної небезпеки 

 

19.1 
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки 

19. Кропивницьке районне 

управління Головного управління 

державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області 

 

20.1 Видача експлуатаційного дозволу 20. Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області 

 

20.2 
Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних 

продуктів тваринного походження 

 

20.3 Державна реєстрація потужностей оператора ринку  

20.4 Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку  

20.5 
Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного 

реєстру потужностей операторів ринку використання потужності 

 

20.6 Затвердження експортної потужності  
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20.7 
Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та 

маркування дерев’яного пакувального матеріалу 

 

20.8 
Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами 

іонізуючого випромінювання 

 

20.9 

Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, 

дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, 

інших механізмів 

 

20.10 

Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, 

дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, 

інших механізмів 

 

21.1 
Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них 

пиломатеріалів для здійснення експортних операцій 

21. Кіровоградське обласне 

управління лісового та 

мисливського господарства 

 

21.2 
Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів 

(лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) 

 

21.3 
Переоформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових 

ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) 

 

21.4 
Анулювання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів 

(лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) 

 

22.1 
Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні 

параметри яких перевищують нормативні 

22. Управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області 

Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України 

 

22.2 

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів 

 

 

23.1 
Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) 

23. Управління Державного 

агентства меліорації та рибного 

господарства у Кіровоградській 

області 

 

23.2 
Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) 

 

23.3 
Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) 
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23.4 

Видача підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх 

існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту 

господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) 

 

23.5 

Переоформлення підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із 

середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту 

господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) 

 

23.6 

Анулювання підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища 

їх існування та переробки продуктів лову ( у разі необхідності суб’єкту 

господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) 

 

23.7 
Погодження Режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів 

 

 

23.8 
Погодження змін і доповнень до Режимів рибогосподарської експлуатації водних 

об’єктів 

 

24.1 
Видача дозволу на спеціальне водокористування 

 

24. Державне агентство водних 

ресурсів України. Сектор у 

Кіровоградській області 

 

24.2 
Анулювання дозволу на спеціальне водокористування 

 

 

25.1 
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм вперше після досягнення 14-річного віку 

25. Управління Державної 

міграційної служби у 

Кіровоградській області 

 

25.2 

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 інформації); 

отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного 

реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) або повідомлення про 

відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); 

виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії 

паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання 

 

25.3 

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 
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батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, 

внесеної до паспорта; непридатності 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) 

25.4 

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 

 

25.5 
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм 

 

25.6 
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого 

 

25.7 

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 

 

25.8 Оформлення та видача посвідки на постійне проживання  

25.9 
Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання 

 

 

26.1 Реєстрація повiдомлення про початок виконання підготовчих робiт 26. Державна інспекція архітектури 

та містобудування України 

 

 

26.2 Внесення змін до повiдомлення про початок виконання підготовчих робiт  

26.3 
Припинення права на початок виконання підготовчих робіт, набутого на підставі 

повідомлення, за заявою замовника 

 

26.4 Внесення змiн до декларацiї про початок виконання пiдготовчих робiт  

26.5 Реєстрація повiдомлення про початок виконання будівельних робiт  

26.6 Внесення змін до повiдомлення про початок виконання будівельних робiт  
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26.7 
Припинення права на початок виконання будівельних робiт, набутого на підставі 

повідомлення, за заявою замовника 

 

26.8 Внесення змiн до декларацiї про початок виконання будівельних робiт  

26.9 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації  

26.10 

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 

розділу V  «Прикінцеві положення»  Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

 

26.11 Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації  

26.12 

Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації (відповідно до 

пункту 9 розділу V  «Прикінцеві положення»  Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

 

27.1 Державна реєстрація народження 27. Подільський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану у 

місті Кропивницькому Південно-

Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

 (м. Дніпро) 

 

27.2 Державна реєстрація шлюбу  

27.3 
Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має 

дітей 

 

27.4 Державна реєстрація зміни імені  

27.5 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання  

27.6 Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян  

27.7 
Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану 

 

 

28.1 Державна реєстрація створення громадського об'єднання 28. Відділ державної реєстрації 

друкованих засобів масової 

інформації та громадських 

формувань у Кіровоградській 

області управління державної 

реєстрації Південно-Східного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

 

28.2 

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 

 

28.3 

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 

 

28.4 
Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського 

об'єднання 
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28.5 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання  

28.6 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання  

28.7 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання  

28.8 
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського 

об'єднання 

 

28.9 
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) громадського об'єднання 

 

28.10 
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його 

ліквідації 

 

28.11 
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його 

реорганізації 

 

28.12 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання  

28.13 
Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

громадського об'єднання 

 

28.14 
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського 

об'єднання 

 

28.15 Державна реєстрація громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи  

28.16 

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що не має 

статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

 

28.17 
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу 

юридичної особи 

 

28.18 
Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки 

 

28.19 

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний 

осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 
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28.20 

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 

 

28.21 
Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

 

28.22 
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки 

 

28.23 
Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки в результаті ліквідації 

 

28.24 
Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки в результаті реорганізації 

 

28.25 
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

 

28.26 
Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, 

об'єднання професійних спілок 

 

28.27 

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 

 

28.28 

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 

 

 

28.29 
Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об'єднання професійних спілок 

 

28.30 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, 

об'єднання професійних спілок 
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28.31 
Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних 

спілок, об'єднання професійних спілок в результаті ліквідації 

 

28.32 
Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних 

спілок, об'єднання професійних спілок в результаті реорганізації 

 

28.33 
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної 

спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

 

28.34 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії  

28.35 

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 

 

28.36 

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної 

партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань 

 

28.37 
Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної 

партії 

 

28.38 
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії 

 

28.39 
Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в 

результаті його ліквідації 

 

28.40 
Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в 

результаті його реорганізації 

 

28.41 
Державна реєстрація  рішення про відміну рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії 
 

 

28.42 
Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу 

юридичної особи 

 

 

28.43 

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної 

партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
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28.44 
Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не 

має статусу юридичної особи 

 

28.45 
Державна реєстрація створення організації роботодавців, об'єднання організацій 

роботодавців 

 

28.46 

Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, 

об'єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості 

про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань 

 

28.47 

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 

 

28.48 
Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об'єднання 

організацій роботодавців 

 

28.49 
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців 

 

28.50 
Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об'єднання організацій 

роботодавців в результаті ліквідації 

 

28.51 
Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об'єднання організацій 

роботодавців в результаті реорганізації 

 

28.52 
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

 

28.53 Державна реєстрація статуту територіальної громади  

28.54 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади  

28.55 Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади  

28.56 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду  

28.57 
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної 

громади 

 

28.58 
Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що 

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

28.59 Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду 
 

 

28.60 

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення 

апостилю 
 

 

28.61 

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної 

особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи 

 
 

 

28.62 
Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
 

 

28.63 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи 
 

 

29.1 

Призначення страхових виплат членам сім'ї, батькам, утриманцям померлого 

медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою короновірусом SARS-

CoV-2, під час виконання професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику 

зараження 

29. Управління виконавчої дирекції 

(Кропивницьке відділення) Фонду 

соціального страхування України у 

Кіровоградській області 

 

29.2 

Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи 

інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року у 

зв'язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

короновірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов'язків в умовах 

підвищеного ризику зараження 

 

30.1 

Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею 

свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу 

з видачею облікової картки та номерних знаків для разової поїздки 

30. Регіональний сервісний центр 

МВС в Кіровоградській області 

 

30.2 
Зняття з обліку транспортних засобів, у зв'язку з вибракуванням їх у цілому 

 

 

30.3 
Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за 

кордон 
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30.4 
Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним 

засобом 

 

30.5 
Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами 

замість втраченого або викраденого 

 

30.6 
Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без 

складання іспитів) 

 

30.7 

Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які 

виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних 

знаків 

 

 

30.8 Перезакріплення індивідуального номерного знака  

31.1 

Надання довідкової інформації (номери телефонів, адреси органів Пенсійного 

фонду, режим роботи, порядок звернень на прийом, попередній запис на прийом 

тощо) 

31. Головне управління Пенсійного 

фонду України в Кіровоградській 

області 

 

31.2 Попередній запис на прийом  

31.3 Надання переліку документів, необхідних для одержання послуги  

31.4 Надання консультацій, роз'яснень щодо застосування законодавства  

31.5 
Приймання замовлень на видачу довідок про розмір пенсії, про перебування на 

обліку 

 

31.6 Видача виготовлених довідок  

31.7 
Приймання документів для проведення попередньої оцінки права особи на 

призначення пенсії, її перерахунок 

 

31.8 
Приймання заяви про надання допомоги у витребуванні документів, необхідних для 

призначення (перерахунку) пенсій 

 

31.9 Реєстрація на веб-порталі електронних послуг ПФУ  

31.10 

Надання одержувачу послуги можливості перегляду персональних даних, що 

містяться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового 

державного соціального страхування 

 

31.11 Видача довідок з Реєстру застрахованих осіб  

31.12 Приймання заяви про призначення пенсії  
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31.13 Приймання заяви про перерахунок пенсії  

31.14 Приймання заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною  

31.15 Приймання додаткових документів, зазначених у розписці-повідомленні  

31.16 

Приймання заяви щодо підтвердження періодів роботи, що зараховуються до 

трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, 

установлені для окремих категорій працівників, комісіями при головних 

управліннях Пенсійного фонду України в областях та в м. Києві 

 

31.17 
Приймання заяви щодо видачі довідки про наявний страховий стаж для 

призначення ТДСД відповідно до постанови КМУ від 27.12.2017 р. № 1098 

 

31.18 Приймання заяв щодо підтвердження стажу, набутого на території іншої держави  

31.19 
Надання інформації та результатів розгляду звернень громадян відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян» 

 

31.20 Приймання заяви про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання  

31.21 Приймання заяви щодо виплати недоотриманої пенсії  

31.22 Приймання заяви щодо продовження виплати пенсії за довіреністю  

31.23 Приймання заяви щодо зміни способу виплати пенсії  

31.24 Приймання заяви про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон  

31.25 Приймання заяви про поновлення виплати пенсії  

31.26 Приймання заяви про встановлення надбавок, підвищень, додаткової пенсії  

31.27 
Виплата пенсій на підставі двосторонніх міжнародних угод в галузі соціального 

забезпечення за пропорційним або територіальним принципом 

 

31.28 
Видача довідок про розмір пенсії для надання їх компетентним установам 

іноземних держав 

 

31.29 Видача пенсійного посвідчення  

31.30 
Приймання заяви про виплату допомоги на поховання 

 

 

32.1 
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами 
32. Департамент екології та 

природних ресурсів Кіровоградської 

обласної державної адміністрації 

 

32.2 
Анулювання / переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
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32.3 

Дозвіл / анулювання / переоформлення на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

 

32.4 
Затвердження паспорта місця видалення відходів 

 
 

32.5 
Затвердження реєстрової карти об’єкта утворення, оброблення та утилізації відходів 

 
 

33.1 
Визначення меж територій пам’яток місцевого значення та затвердження їхніх зон 

охорони 

33. Департамент культури та 

туризму Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

33.2 

Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми 

власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, 

користування або управління 

 

33.3 

Видача дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток 

археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення 

археологічних розвідок, розкопок 

 

33.4 Видача дозволу на відновлення земляних робіт  

33.5 

Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, 

пристосування пам’яток місцевого значення та погодження відповідної науково-

проектної документації 

 

33.6 

Погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних 

перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може 

позначитись на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони 

 

33.7 

Погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

розташованих на території пам'яток місцевого значення, їх охоронних зон та 

охоронюваних археологічних територіях 

 

33.8 

Погодження на надання об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками місцевого 

значення, в користування юридичним та фізичним особам з науковою, культурно-

освітньою, туристичною та іншою метою 

 

33.9 
Надання дозволу на зміну призначення пам'ятки місцевого значення, її частин та 

елементів, здійснення написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні 
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33.10 Укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини  

33.11 

Внесення суб'єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, 

розповсюджувачів  і демонстраторів фільмів (стосовно розповсюджувачів фільмів, 

які отримали право на розповсюдження фільмів у межах відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць; демонстраторів фільмів, які провадять 

свою діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць) 

 

34.1 
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у 

Кіровоградській області 

34. Департамент інфраструктури 

Кіровоградської обласної державної 

адміністрації 

 

35.1 
Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів 

 

35. Департамент агропромислового 

розвитку Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

36.1 
Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення 

36. Департамент житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу 

Кіровоградської обласної державної 

адміністрації 

36.2 
Анулювання ліцензії повністю або частково на право провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

36.3 

Зупинення дії власної ліцензії повністю або частково на право провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення 

36.4 
Відновлення дії ліцензії повністю або частково на право провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

36.5 
Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

36.6 
Розширення провадження виду господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення 

36.7 
Звуження провадження виду господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення 

36.8 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії 
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36.9 
Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії 

36.10 
Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії 

36.11 
Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії 

36.12 
Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії 

36.13 
Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування  

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

36.14 

Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з транспортування  теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

36.15 

Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

транспортування  теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами 

36.16 

Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

транспортування  теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами 

36.17 

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

транспортування  теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами 

36.18 
Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання 

теплової енергії 

36.19 
Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання теплової енергії 

36.20 
Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання 

теплової енергії 

36.21 
Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання теплової енергії 
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36.22 

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання теплової енергії 

 

37.1 
Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не 

застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального  страхування 

37. Департамент соціальної 

політики Кропивницької міської 

ради 

 

37.2 Призначення державної допомоги при народженні дитини  

37.3 Призначення державної допомоги при усиновленні дитини  

37.4 
Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи              

піклування 

 

37.5 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям  

37.6 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  

37.7 
Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та   

дітям з інвалідністю 

 

37.8 
Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з 

інвалідністю 

 

37.9 
Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю 

 

37.10 

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання 

чи перебування невідоме 

 

37.11 

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених    

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і            

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  

типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 

 

37.12 

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю 

І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком  лікарсько-

консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за нею 

 

37.13 
Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з     

догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі 
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37.14 
Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

 

37.15 Призначення державної соціальної допомоги на догляд (додаток 15)  

37.16 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  

37.17 Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам  

37.18 
Видача і подовження посвідчень особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з      

дитинства та особам, які не мають права на пенсію 

 

37.19 
Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання      

України «Мати-героїня» 

 

 

37.20 
Призначення допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з             

інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю 

 

37.21 Призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника  

37.22 
Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка    

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 

 

37.23 
Видача  довідок про отримання державної соціальної допомоги та  про                     

неперебування на обліку як отримувачів усіх видів державної соціальної допомоги 

 

37.24 
Призначення соціальної допомоги на створення та діяльність сім’ї патронатного     

вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя 

 

37.25 

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам,      

піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які                 

доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність 

 

37.26 Призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»  

37.27 
Призначення грошової компенсації для відшкодування послуги з догляду за 

дитиною до трьох років «муніципальна няня» 

 

37.28 
Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 

 

 

37.29 
Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги     

«пакунок малюка» 

 

37.30 
Призначення пільги на оплату житлово-комунальних послуг 
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37.31 
Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого 

балонного газу для побутових потреб 

 

37.32 
Призначення та виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 

 

37.33 
Видача повідомлення про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг,      

довідки про зняття з обліку або перебування / неперебування на обліку в ЄДАРП 

 

37.34 Установлення статусу дитини війни, видача відповідної довідки  

37.35 

Установлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчень, 

продовження дії посвідчень. Видача нового посвідчення в зв’язку із втратою або у 

разі непридатності для подальшого використання. Видача листів талонів на право 

одержання ветеранами війни проїзних документів (квитків) на пільгових умовах 

 

 

37.36 

Установлення статусу учасника війни, видача посвідчень. Видача нового 

посвідчення в зв’язку із втратою або у разі непридатності для подальшого 

використання 

 

37.37 

Установлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту», видача посвідчень. Видача 

нового посвідчення в зв’язку із втратою або у разі непридатності для подальшого 

використання 

 

37.38 

Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань.      

Видача нового посвідчення в зв’язку із втратою або у разі непридатності для 

подальшого    використання 

 

37.39 

Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці. Видача нового 

посвідчення в зв’язку із втратою або у разі непридатності для подальшого 

використання 

 

37.40 

Надання довідки про отримання / неотримання виплат, перебування / неперебування 

на обліку у відділі з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та 

інших категорій населення 

 

37.41 

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та  територіальну     

цілісність України, а також членів їх сімей 
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37.42 

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та                  

територіальну цілісність України 

 

37.43 

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а 

також членів їх сімей 

 

37.44 
Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей 

 

37.45 

Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації 

учасникам антитерористичної операції, особам, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалим 

учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) таких осіб 

 

 

37.46 

Прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної  операції 

та осіб, які  здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і  стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких 

осіб, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та 

назад 

 

37.47 

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які    

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і       

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській          

областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб 

 

37.48 

Взяття на облік деяких категорій громадян, а саме: осіб з інвалідністю для                

забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками), ветеранів війни та осіб, 

на яких поширюється чинність Закону України  «Про статус ветеранів війни,         

гарантії їх соціального захисту» для забезпечення їх  санаторно-курортними 

путівками в санаторії, що належать до сфери управління Мінсоцполітики 
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37.49 
Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість  санаторно-

курортної путівки 

 

37.50 
Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з    

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам 

 

37.51 
Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного      

лікування осіб з інвалідністю 

 

37.52 

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного         

закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них     

особам 

 

37.53 

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного          

закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з 

інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та           

спинного мозку 

 

37.54 

Забезпечення направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які 

належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до державної 

реабілітаційної установи, що належать до сфери управління мінсоцполітики 

 

37.55 
Направлення дітей з інвалідністю до реабілітаційної установи для забезпечення їх   

реабілітаційними заходами 

 

37.56 

Прийняття заяви на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати 

грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби 

реабілітації 

 

37.57 
Реєстрація особи з інвалідністю та внесення даних в Централізований банк даних з 

проблем інвалідності для отримання пільгового проїзду через АТ «Укрзалізниця» 

 

37.58 
Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми 

 

37.59 
Надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо         

переміщеним особам 

 

37.60 Надання депутатами Кіровоградської обласної ради одноразової матеріальної           
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допомоги громадянам на лікування, вирішення  соціально - побутових проблем    

тощо 

37.61 
 Надання одноразової грошової / матеріальної допомоги непрацюючим                    

малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

 

37.62 

Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або 

інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

 

37.63 

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської                          

медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з      

інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем 

 

37.64 
Передача автомобіля у власність або права користування автомобілем, отриманого 

через органи соціального захисту населення 

 

37.65 

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і          

технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування  автомобілів 

особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, 

дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення 

автомобілями; 

 

37.66 

Прийняття рішення про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, 

смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що  

відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які 

отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях 

 

37.67 

Надання послуг з організації сімейного відпочинку учасників антитерористичної 

операції / операції об’єднаних сил, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів       

сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції / операції 

об’єднаних сил, учасників війни з числа учасників антитерористичної операції / 

операції об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності та  учасників-

добровольців 

 

37.68 

Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих)  учасників 

антитерористичної операції / операції об’єднаних сил, учасників-добровольців та  

пораненим учасникам антитерористичної операції / операції об’єднаних сил,       
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учасникам-добровольцям 

37.69 

Надання одноразової щорічної матеріальної допомоги дітям загиблих та померлих 

учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил, смерть яких 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції / операції об’єднаних сил 

 

37.70 

Виплата компенсації за проведення зубопротезування учасникам антитерористичної 

операції / операції об’єднаних сил, учасникам війни, з числа учасників 

антитерористичної операції / операції об’єднаних сил, постраждалим учасникам 

Революції Гідності, учасникам-добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил 

 

37.71 
Прийняття рішення щодо надання / відмови в наданні соціальних послуг 

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

 

37.72 

Прийняття рішення щодо надання / відмови в наданні соціальних послуг 

(влаштування дітей віком від 4 до 18 років (з вадами фізичного або розумового 

розвитку та психічними розладами) до дитячого будинку-інтернату, молоді віком від 

18 до 35 років до молодіжного відділення дитячого  будинку-інтернату на повне 

державне утримання) 

 

37.73 
Прийняття рішення щодо надання / відмови в наданні соціальних послуг 

(влаштування до будинків-інтернатів) 
 

 

37.74 

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана 

з Чорнобильською катастрофою 

 

37.75 

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не 

одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні 

ядерних зарядів та здійснені на них регламентних робіт 
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37.76 

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

 

37.77 

Призначення компенсації та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних 

аварій та випробувань у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у 

складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до 

категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 

категорій 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до 

категорій 1 або 2 

 

 

37.78 

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи,  дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою, та їхнім батькам 

 

37.79 
Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додаток 80) 

 

37.80 
Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) 

 

37.81 
Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

37.82 
Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, 

постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів 

 

37.83 
Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів 

 

38.1 Комплексна послуга «єМалятко» 

38. Органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування в межах 

повноважень, визначених законом 

 

Загальна кількість адміністративних послуг: 456  

 

 

 



 

Директор департаменту 

надання адміністративних послуг                                                                                                                   Олександр НІКІТЕНКО


