
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 26 липня 2022 року         № 445 

 

 

Про внесення доповнень до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 26 квітня 2022 року № 212 

«Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються 

в Центрі надання адміністративних 

послуг у форматі «Прозорий офіс» 

міста Кропивницького та 

на віддалених робочих місцях» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6 статті 12 Закону 

України «Про адміністративні послуги», на підставі розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2021 р. № 969-р), з метою упорядкування діяльності Центру надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, 

визначення єдиних стандартів та вимог до обслуговування відвідувачів 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від 

26 квітня 2022 року № 212 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються в Центрі надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий 

офіс» міста Кропивницького та на віддалених робочих місцях», а саме: 

1) у Переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, 

адміністративні послуги управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради викласти в 

новій редакції (пункти 21-43), що додається; 

2) у Переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, 

виключити   адміністративну   послугу   департаменту   екології   та   природних 

 

2 

 



ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації «Реєстрація 

декларації про відходи» (пункт 325); 

3) Перелік адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, 

доповнити пунктами 20 і 58 у редакції, що додається; 

4) пункт 20 Переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі 

надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста 

Кропивницького, вважати пунктом 21, пункти 41-54 — пунктами 44-57, пункти 

55-324 — пунктами 59-328, пункти 326-445 — пунктами 329-448; 

5) у Переліку адміністративних послуг, які надаються на віддалених робочих 

місцях адміністраторів/працівників Центру надання адміністративних послуг у 

форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, адміністративні послуги 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Кропивницької міської ради викласти в новій редакції (пункти 21-

43), що додається; 

6) у Переліку адміністративних послуг, які надаються на віддалених робочих 

місцях адміністраторів/працівників Центру надання адміністративних послуг у 

форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, виключити адміністративну 

послугу департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації «Реєстрація декларації про відходи» (пункт 195); 

7) Перелік адміністративних послуг, які надаються на віддалених робочих 

місцях адміністраторів/працівників Центру надання адміністративних послуг у 

форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, доповнити пунктами 20 і 58 у 

редакції, що додається; 

8) пункт 20 Переліку адміністративних послуг, які надаються на віддалених 

робочих місцях адміністраторів/працівників Центру надання адміністративних 

послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, вважати пунктом 21, 

пункти 41-54 — пунктами 44-57, пункти 55-194 — пунктами 59-198, пункти 196-

315 — пунктами 199-318. 

 

 

 

Секретар міської ради            Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Шевченко 30 87 90



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

26 липня 2022 року № 445 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються 

в Центрі надання адміністративних послуг 

у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького 

 

№ 

п/п 

Назва послуги Орган, що надає 

адміністративні послуги 

1 2 3 

20 Надання кадастрової довідки з містобудівного 

кадастру 

Управління містобудування 

та архітектури 

Кропивницької міської ради 

21 Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, оренду, постійне користування із земель 

комунальної власності (під нерухомим майном) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища Кропивницької 

міської ради 
22 Рішення про передачу у власність, постійне 

користування або в оренду земельної ділянки із земель 

комунальної власності (затвердження проєкту під 

нерухомим майном) 

23 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) 

24 Рішення про передачу земельної ділянки в оренду 

(сформована земельна ділянка, але не зареєстрована в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) 

25 Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення 

26 Рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення 

27 Дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в оренду, у власність, в постійне користування 

28 Рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки та передачу її в оренду, у власність, 

в постійне користування 

 



 

29 Рішення про поновлення (продовження) договору 

оренди землі (договору оренди земельної ділянки), 

договору на право тимчасового користування землею 

(в тому числі, на умовах оренди) 

30 Рішення про вилучення земельних ділянок 

(розірвання, припинення договору оренди землі) або 

внесення змін до договору оренди землі без зміни 

цільового призначення земельних ділянок 

31 Рішення про внесення змін до рішення міської ради з 

земельних питань 

32 Рішення про надання дозволу на встановлення 

обмеженого платного або безоплатного користування 

чужою земельною ділянкою на умовах сервітуту 

33 Рішення про продаж земельних ділянок комунальної 

власності (сформована земельна ділянка під майном / 

не сформована земельна ділянка, але є нерухоме 

майно) 

34 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) 

35 Укладання договору оренди землі або договору про 

встановлення земельного сервітуту 

36 Укладання додаткової угоди про поновлення діючого 

договору оренди землі, право оренди якої 

зареєстровано у встановленому законом порядку 

37 Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню 

38 Ордер на видалення зелених насаджень 

39 Рішення про надання дозволу на поділ чи об'єднання 

земельних ділянок 

40 Рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних 

ділянок 

41 Рішення про надання дозволу на передачу в суборенду 

орендованої земельної ділянки (або її частини) 

42 Дозвіл на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення 

43 Анулювання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів у межах територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення 

58 Реєстрація пасіки Департамент з питань 

економічного розвитку 

Кропивницької міської ради 

 

 

Директор департаменту 

надання адміністративних послуг    Олександр НІКІТЕНКО 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

26 липня 2022 року № 445 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються 

на віддалених робочих місцях адміністраторів/працівників Центру надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста 

Кропивницького 

 

№ 

п/п 

Назва послуги Орган, що надає 

адміністративні послуги 

1 2 3 

20 Надання кадастрової довідки з містобудівного 

кадастру 

Управління містобудування 

та архітектури 

Кропивницької міської ради 

21 Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, оренду, постійне користування із земель 

комунальної власності (під нерухомим майном) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища Кропивницької 

міської ради 
22 Рішення про передачу у власність, постійне 

користування або в оренду земельної ділянки із земель 

комунальної власності (затвердження проєкту під 

нерухомим майном) 

23 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) 

24 Рішення про передачу земельної ділянки в оренду 

(сформована земельна ділянка, але не зареєстрована в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) 

25 Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення 

26 Рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення 

27 Дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в оренду, у власність, в постійне користування 

28 Рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки та передачу її в оренду, у власність, 

в постійне користування 



 

29 Рішення про поновлення (продовження) договору 

оренди землі (договору оренди земельної ділянки), 

договору на право тимчасового користування землею 

(в тому числі, на умовах оренди) 

30 Рішення про вилучення земельних ділянок 

(розірвання, припинення договору оренди землі) або 

внесення змін до договору оренди землі без зміни 

цільового призначення земельних ділянок 

31 Рішення про внесення змін до рішення міської ради з 

земельних питань 

32 Рішення про надання дозволу на встановлення 

обмеженого платного або безоплатного користування 

чужою земельною ділянкою на умовах сервітуту 

33 Рішення про продаж земельних ділянок комунальної 

власності (сформована земельна ділянка під майном / 

не сформована земельна ділянка, але є нерухоме 

майно) 

34 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) 

35 Укладання договору оренди землі або договору про 

встановлення земельного сервітуту 

36 Укладання додаткової угоди про поновлення діючого 

договору оренди землі, право оренди якої 

зареєстровано у встановленому законом порядку 

37 Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню 

38 Ордер на видалення зелених насаджень 

39 Рішення про надання дозволу на поділ чи об'єднання 

земельних ділянок 

40 Рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних 

ділянок 

41 Рішення про надання дозволу на передачу в суборенду 

орендованої земельної ділянки (або її частини) 

42 Дозвіл на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення 

43 Анулювання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів у межах територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення 

58 Реєстрація пасіки Департамент з питань 

економічного розвитку 

Кропивницької міської ради 

 

 

Директор департаменту 

надання адміністративних послуг    Олександр НІКІТЕНКО 
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