
Додаток 

до рішення міської ради 

_____________ №____ 

 

Перелік  

адміністративних послуг, які надаються через   

Центр надання адміністративних послуг у м. Запоріжжя  

та його територіальні підрозділи  

№ 

з/п 

Код 

послуги 
Назва адміністративної послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги 
 

1 2 3 4 

1 00-01 Комплексна послуга "єМалятко" Південно-Східне 

Міжрегіональне 

управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

2 01-01 Вклеювання до паспорта 

громадянина України (зразка 1994 

року) фотокартки при досягненні 25 

і 45- річного віку 

Управління Державної 

міграційної служби 

України в Запорізькій 

області 

3 02-01 Надання архівних довідок, витягів, 

копій за документами 

Національного архівного фонду 

Архівне управління 

Запорізької міської ради 

4 02-02 Надання архівних довідок, витягів, 

копій за документами ліквідованих 

юридичних осіб 

5 03-01 Видача будівельного паспорту 

забудови земельної ділянки  

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Запорізької міської ради 
6 03-02 Внесення змін до будівельного 

паспорту забудови земельної 

ділянки  

7 03-03 Надання дубліката будівельного 

паспорту забудови земельної 

ділянки 

8 03-04 Надання містобудівних умов та 

обмежень для проектування об’єкта 

будівництва (МБУ) 

9 03-05 Внесення змін до містобудівних 

умов та обмежень для проектування 

об’єкта будівництва (МБУ) 

https://cnap.zp.gov.ua/poslugi/subject/subgroup/30
https://cnap.zp.gov.ua/poslugi/subject/subgroup/30
https://cnap.zp.gov.ua/poslugi/subject/subgroup/30
https://cnap.zp.gov.ua/poslugi/subject/subgroup/30
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10 03-06 Погодження містобудівних та 

архітектурних проєктних рішень 

об’єктів, розташованих в історичній 

частині міста, історичних ареалах, 

на магістралях та площах 

загальноміського значення та 

реєстрація в містобудівному 

кадастрі 

11 03-07 Узгодження ескізного проєкту або 

схеми розміщення сезонного 

відкритого майданчика для 

харчування 

12 03-08 Рішення про переведення дачного 

(садового) будинку у жилий 

будинок 

13 04-01 Видача дозволу на спеціальне 

водокористування 

Сектор у Запорізькій 

області Державного 

агентства водних 

ресурсів України 
14 04-02 Анулювання дозволу на спеціальне 

водокористування 

15 05-01 Державна реєстрація права 

власності на нерухоме майно 

Департамент 

реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради 16 05-02 Державна реєстрація іншого 

(відмінного від права власності) 

речового права на нерухоме майно 

17 05-03 Державна реєстрація обтяжень 

нерухомого майна 

18 05-04 Внесення змін до записів 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 

19 05-05 Скасування запису Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно, скасування державної 

реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, 

скасування рішення державного 

реєстратора (за рішенням суду) 

20 05-06 Взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна 

21 05-07 Заборона вчинення реєстраційних 

дій 
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22 05-08 Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку 

23 05-09 Видача довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок 

(форма 3ДФ) 

24 05-10 Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

25 06-01 Видача дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

Департамент захисту 

довкілля Запорізької 

обласної державної 

адміністрації 

26 06-02 Видача дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами суб’єктам 

господарювання, об’єкти яких 

належать до другої або третьої груп 

27 06-03 Реєстрація декларації про відходи 

28 06-04 Переоформлення дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами суб’єктам 

господарювання, об’єкти яких 

належать до другої або третьої груп 

29 06-05 Анулювання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами суб’єктам 

господарювання, об’єкти яких 

належать до другої або третьої груп 

30 08-01 Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Головне управління 

Держгеокадастру у 

Запорізькій області 

31 08-02 Виправлення технічної помилки у 

відомостях з державного 

земельного кадастру не з вини 

органу, що здійснює його ведення 
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32 08-03 Надання довідки про осіб, які 

отимали доступ до інформації про 

суб ՚ єкта речового права у 

державному земельному кадастрі 

33 08-04 Видача довідки про наявність та 

розмір земельної частки (паю) 

34 08-05 Надання 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) 

35 08-06 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 

46 08-07 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 року 

37 08-08 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі 

витягів з державного земельного 

кадастру про землі в межах 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

38 08-09 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі 

витягів з державного земельного 

кадастру про обмеження у 
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використанні земель 

39 08-10 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі 

довідок, що містять узагальнену 

інформацію про землі (території) 

40 08-11 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної 

основи державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану) 

41 08-12 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під 

час ведення державного земельного 

кадастру 

42 08-13 Виправлення технічної помилки у 

відомостях з державного 

земельного кадастру, допущеної 

органом, що здійснює його ведення, 

з видачею витягу 

43 08-14 Внесення до державного 

земельного кадастру відомостей 

про межі частини земельної 

ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту, з видачею 

витягу 

44 08-15 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 

45 08-16 Внесення до державного 

земельного кадастру відомостей 

(змін до них) про земельну ділянку 

з видачею витягу 

46 08-17 Внесення до державного 

земельного кадастру відомостей 

(змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-

територіальних одиниць з видачею 
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витягу 

47 08-18 Державна реєстрація земельної 

ділянки з видачею витягу з 

державного земельного кадастру 

48 08-19 Державна реєстрація обмежень у 

використанні земель з видачею 

витягу 

49 10-01 Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з охорони праці 

Головне управління 

Держпраці у Запорізькій 

області 

50 10-02 Видача дозволу на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки 

51 10-03 Зняття з обліку великотоннажних та 

інших технологічних транспортних 

засобів  

52 10-04 Перереєстрація великотоннажних 

та інших технологічних 

транспортних засобів  

53 10-05 Тимчасова реєстрація 

великотоннажних та інших 

технологічних транспортних 

засобів  

54 10-06 Реєстрація великотоннажних та 

інших технологічних транспортних 

засобів  

55 10-07 Анулювання дозволу на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки 

56 10-08 Продовження строку дії дозволу на 

виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки 

57 10-09 Реєстрація змін відомостей у 

декларації відповідності 

матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з охорони праці 
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58 11-01 Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної 

безпеки 

Головне управління 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у Запорізькій 

області 

59 12-01 Видача рішення про виділення у 

встановленому порядку лісових 

ділянок для довгострокового 

тимчасового користування лісами 

Запорізьке обласне 

управління лісового та 

мисливського 

господарства 

60 12-02 Видача дозволу на переведення 

земельних лісових ділянок до 

нелісових земель у цілях, 

пов’язаних з веденням лісового 

господарства, без їх вилучення у 

постійного лісокористувача 

61 12-03 Видача спеціального дозволу на 

заготівлю деревини в порядку 

рубок головного користування 

(лісорубний квиток) 

62 13-01 Видача дозволу на спеціальне 

використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах 

(їх частинах) 

Управління Державного 

агентства меліорації та  

рибного господарства у 

Запорізькій області  

63 13-02 Анулювання дозволу на спеціальне 

використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах 

(їх частинах) 

64 14-01 Видача дозволу на участь у 

дорожньому русі транспортного 

засобу, вагові або габаритні 

параметри якого перевищують 

нормативні 

Управління патрульної 

поліції в Запорізькій 

області Департаменту 

патрульної поліції 

65 14-02 Погодження маршруту руху 

транспортного засобу під час 

дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів 

66 15-01 Видача санітарного паспорта на 

право експлуатації рентгенівського 

кабінету (зберігання та експлуатації 

пересувних і переносних (палатних) 

рентгенівських апаратів) 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

у Запорізькій області 
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67 15-02 Видача дозволу (санітарного 

паспорта) на право проведення 

робіт з джерелами іонізуючих 

випромінювань в установах 

України 

68 15-03 Видача дозволу на проведення 

діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних 

робіт на підприємствах, в установах 

та організаціях, діяльність яких 

пов’язана з використанням джерел 

неіонізуючого випромінювання 

69 15-04 Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам 

законодавства 

70 15-05 Видача дозволу (санітарного 

паспорту) на постійні перевезення 

ДІВ (радіоактивних речовин і 

матеріалів, пристроїв і установок із 

джерелами іонізуючих 

випромінювань і радіоактивних 

відходів) спеціалізованим 

транспортом 

71 15-06 Видача експлуатаційного дозволу 

для провадження діяльності: на 

потужностях (об'єктах) з переробки 

неїстівних продуктів тваринного 

походження 

72 15-07 Видача експлуатаційного дозволу 

операторам ринку, що провадять 

діяльність, пов’язану з 

виробництвом та/або зберіганням 

харчових продуктів тваринного 

походження 

73 15-08 Затвердження експортної 

потужності  

74 16-01 Державна реєстрація створення 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Департамент 

реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради 
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75 16-02 Державна реєстрація включення 

відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 1 липня 2004 

року, відомості про яку не містяться 

в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 

формувань (крім громадського 

формування) 

76 16-03 Державна реєстрація змін до 

відомостей про юридичну особу, 

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) 

77 16-04 Державна реєстрація переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа 

(крім громадського формування) 

78 16-05 Державна реєстрація переходу 

юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім 

громадського формування) 

79 16-06 Державна реєстрація рішення про 

виділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

80 16-07 Державна реєстрація рішення про 

припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

81 16-08 Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

82 16-09 Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 



 10 

1 2 3 4 

83 16-10 Державна реєстрація припинення 

юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського 

формування) 

84 16-11 Державна реєстрація припинення 

юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського 

формування) 

85 16-12 Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

86 16-13 Державна реєстрація внесення змін 

до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

87 16-14 Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

88 16-15 Державна реєстрація фізичної 

особи підприємцем 

89 16-16 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 

90 16-17 Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 

формувань 

91 16-18 Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця за її 

рішенням 
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92 16-19 Підтвердження відомостей про 

кінцевого бенефіціарного власника 

юридичної особи 

93 16-20 Видача документів, що містяться в 

реєстраційній справі відповідної 

юридичної особи, фізичної особи – 

підприємця 

94 17-01 Видача дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

Департамент 

комунальної власності 

та приватизації 

Запорізької міської ради 
95 17-02 Анулювання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

96 17-03 Переоформлення дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

97 17-04 Подовження дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

98 17-05 Внесення змін у технологічну схему 

рекламного засобу 

99 17-06 Видача дублікату дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

100 18-01 Рішення про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передача її в 

оренду або надання в постійне 

користування 

Управління з питань 

земельних відносин 

Запорізької міської ради 

101 18-02 Рішення про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

102 18-03 Рішення про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

(зміна цільового призначення) 

земельної ділянки 

103 18-04 Рішення про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та подальшої її 

передачі у власність шляхом 

продажу 

104 19-01 Державна реєстрація створення 

творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

Південно-Східне 

Міжрегіональне 

управління Міністерства 
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105 19-02 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 

 

юстиції (м. Дніпро) 

106 19-03 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 

 

107 19-04 Державна реєстрація рішення про 

припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої 

спілки 

 

108 19-05 Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

 

109 19-06 Державна реєстрація припинення 

творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в 

результаті ліквідації 

 

110 19-07 Державна реєстрація припинення 

творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в 

результаті реорганізації 
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111 19-08 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 

112 19-09 Державна реєстрація створення 

професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

113 19-10 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 

114 19-11 Державна реєстрація рішення про 

припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок 

115 19-12 Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

116 19-13 Державна реєстрація припинення 

професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

117 19-14 Державна реєстрація припинення 

професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок в результаті 

реорганізації 
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118 19-15 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 

119 19-16 Державна реєстрація створення 

організації роботодавців, 

об’єднання організацій 

роботодавців 

120 19-17 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 

121 19-18 Державна реєстрація рішення про 

припинення організації 

роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців 

122 19-19 Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

організації роботодавців, 

об’єднання організацій 

роботодавців 

123 19-20 Державна реєстрація припинення 

організації роботодавців, 

об’єднання організацій 

роботодавців в результаті ліквідації 

124 19-21 Державна реєстрація припинення 

організації роботодавців, 

об’єднання організацій 

роботодавців в результаті 

реорганізації 
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125 19-22 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 

126 19-23 Державна реєстрація створення 

громадського об’єднання 

127 19-24 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 

128 19-25 Державна реєстрація рішення про 

виділ громадського об'єднання 

129 19-26 Державна реєстрація рішення про 

припинення громадського 

об'єднання 

130 19-27 Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 

громадського об'єднання 

131 19-28 Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

громадського об'єднання 

132 19-29 Державна реєстрація припинення 

громадського об'єднання в 

результаті його ліквідації 

133 19-30 Державна реєстрація припинення 

громадського об'єднання в 

результаті його реорганізації 

134 19-31 Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

135 19-32 Державна реєстрація внесення змін 

до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об'єднання 
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136 19-33 Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

137 19-34 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 

138 19-35 Державна реєстрація створення 

структурного утворення політичної 

партії 

139 19-36 Державна реєстрація змін до 

відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що 

містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань 

140 19-37 Державна реєстрація рішення про 

припинення структурного 

утворення політичної партії 

 

141 19-38 Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

структурного утворення політичної 

партії 

142 19-39 Державна реєстрація припинення 

структурного утворення політичної 

партії в результаті його ліквідації 

143 19-40 Державна реєстрація припинення 

структурного утворення політичної 

партії в результаті його 

реорганізації 

 

144 19-41 Державна реєстрація народження 

 

145 19-42 Державна реєстрація смерті 
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146 19-43 Видача документів, що містяться в 

реєстраційній справі відповідної 

юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу 

юридичної особи, фізичної особи – 

підприємця 

147 19-44 Виправлення помилок, допущених 

у відомостях Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань 

148 19-45 Підтвердження відомостей про 

кінцевого бенефіціарного власника 

юридичної особи 

149 19-46 Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 

творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

150 19-47 Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 

професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

151 19-48 Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 

організації роботодавців, 

об’єднання організацій 

роботодавців 

152 19-49 Адміністративна послуга з 

державної реєстрації рішення про 

відміну рішення про припинення 

структурного утворення політичної 

партії 

153 19-50 Державна реєстрація розірвання 

шлюбу за спільною заявою 

подружжя, яке не має дітей 

154 19-51 Державна реєстрація зміни імені 

фізичної особи – громадянина 

України 

155 19-52 Внесення змін до актових записів 

цивільного стану 
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156 20-01 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)  

Департамент культури, 

туризму, 

національностей та 

релігій Запорізької 

обласної державної 

адміністрації 

157 20-02 Офіційне погодження можливості 

здійснення проповідницької чи 

іншої канонічної діяльності, 

виконання релігійних обрядів 

священнослужителями, релігійними 

проповідниками, наставниками, 

іншими представниками 

зарубіжних релігійних організацій, 

які є іноземними громадянами  

158 21-01 Ліцензування діяльності з надання 

освітніх послуг у сфері загальної 

середньої освіти 

Департамент освіти і 

науки Запорізької 

обласної державної 

адміністрації 159 21-02 Ліцензування діяльності з надання 

освітніх послуг у сфері дошкільної 

освіти 

160 22-01 Надання згоди на виїзд дітей за 

кордон на відпочинок та 

оздоровлення 

Департамент 

соціального захисту 

населення Запорізької 

обласної державної 

адміністрації 

161 23-01 Видача дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів Запорізької 

області 

Департамент житлово -

комунального 

господарства та 

будівництва Запорізької 

обласної державної 

адміністрації 
162 23-02 Анулювання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

поза межами населених пунктів 

Запорізької області 

163 24-01 Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

Департамент надання 

адміністративних послуг 
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майно та розвитку 

підприємництва 

Запорізької міської ради 164 24-02 Видача витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб–підприємців та 

громадських формувань 

165 25-01 Оформлення допомоги при 

народженні дитини 

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району; 

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському 

району; 

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради 

по Заводському району; 

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради 

по Комунарському 

району; 

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району; 

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району; 

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району 

166 25-02 Оформлення грошової компенсації 

вартості одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка» 

167 26-01 Видача дозволу на ввезення 

видавничої продукції, що має 

походження або виготовлена та/або 

ввозиться з території держави-

Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення України 
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агресора, тимчасово окупованої 

території України 

168 26-02 Анулювання дозволу на ввезення 

видавничої продукції, що має 

походження або виготовлена та/або 

ввозиться з території держави-

агресора, тимчасово окупованої 

території України 

169 26-03 Внесення суб’єкта господарювання 

до Державного реєстру видавців, 

виготовлювачів і розповсюджувачів 

видавничої продукції та видача 

свідоцтва 

170 26-04 Видача дубліката свідоцтва про 

внесення суб’єкта господарювання 

до Державного реєстру видавців, 

виготовлювачів і розповсюджувачів 

видавничої продукції 

171 26-05 Переоформлення свідоцтва про 

внесення суб’єкта господарювання 

до Державного реєстру видавців, 

виготовлювачів і розповсюджувачів 

видавничої продукції 

172 27-01 Реєстрація повідомлення про 

початок виконання підготовчих 

робіт 

Державна інспекція 

архітектури та 

містобудування України 

173 27-02 Внесення змін до повідомлення про 

початок виконання підготовчих 

робіт 

174 27-03 Припинення права на початок 

виконання підготовчих робіт, 

набутого на підставі повідомлення, 

за заявою замовника 

175 27-04 Внесення змін до декларації про 

початок виконання підготовчих 

робіт 

176 27-05 Реєстрація повідомлення про 

початок виконання будівельних 

робіт 

177 27-06 Внесення змін до повідомлення про 

початок виконання будівельних 

робіт 

178 27-07 Припинення права на початок 
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виконання будівельних робіт, 

набутого на підставі повідомлення, 

за заявою замовника 

179 27-08 Внесення змін до декларації про 

початок виконання будівельних 

робіт 

180 27-09 Реєстрація декларації про 

готовність об ՚ єкта до експлуатації 

181 27-10 Реєстрація декларації про 

готовність об ՚ єкта до експлуатації 

(відповідно до пункту 9 розділу V 

«Прикінцеві положення Закону 

України «Про регулювання 

містобудівної діяльності») 

182 27-11 Внесення змін до декларації про 

готовність об ՚ єкта до експлуатації  

183 27-12 Внесення змін до декларації про 

готовність об ՚ єкта до експлуатації 

(відповідно до пункту 9 розділу V 

«Прикінцеві положення Закону 

України «Про регулювання 

містобудівної діяльності») 

 

 

Секретар міської ради                                                               Анатолій КУРТЄВ 
 


