
Додаток 4

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг територіальних  органів

центральних органів виконавчої влади, що надаються через Центр надання 
адміністративних послуг у місті Тернополі

№з/п
Шифр 

послуги/
ідентифікатор

послуги

Назва послуги Суб’єкт надання  
послуги

1.
ААБК-04-03

00138
01376

Реєстрація декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації(щодо об’єктів, що 
за класом наслідків (відповідальності) 
належить до об’єктів з незначними (СС1) 
наслідками, та об’єктів, будівництво яких 
здійснювалось на підставі будівельного 
паспорта, розташованих за межами 
населених пунктів і на території кількох 
адміністративно-територіальних одиниць, 
а також на територіях де сільські, селищні, 
міські ради не утворили виконавчі органи з 
питань державного архітектурно-
будівельного контролю) 

Управління 
Державної 
архітектурно-
будівельної 
інспекції у 
Тернопільській 
області

2. ААБК-04-06
00140

Внесення змін до декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що 
за класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з незначними (СС1) 
наслідками, та щодо об’єктів, які належать 
до III категорії  складності (клас наслідків 
відповідності) СС2), розташованих за 
межами населених пунктів і на території 
кількох адміністративно-територіальних 
одиниць, а також на територіях де сільські, 
селищні, міські ради не утворили 
виконавчі органи з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю)
 

Управління 
Державної 
архітектурно-
будівельної 
інспекції у 
Тернопільській 
області

3. ААБК-04-12
01873

Реєстрація декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів 
будівництва, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів з 
незначними наслідками (СС1), збудовані 
на земельних ділянках відповідного 
цільового призначення без дозвільного 
документа на виконання будівельних робіт 
(а саме: індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових, дачних 

Управління 
Державної 
архітектурно-
будівельної 
інспекції у 
Тернопільській 
області
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будинків загальною площею до 300 
квадратних метрів, а також господарських 
(присадибних) будівель і споруд 
загальною площею до 300 квадратних 
метрів, збудованих у період з 05 серпня 
1992 року по 09 квітня 2015 року; будівель 
і споруд сільськогосподарського 
призначення, збудованих до 12 березня 
2011 року), розташованих на території 
Тернопільської області, окрім міста 
Тернополя.

4. ААБК-04-13

Внесення змін до декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів 
будівництва, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів з 
незначними наслідками (СС1), збудовані 
на земельних ділянках відповідного 
цільового призначення без дозвільного 
документа на виконання будівельних робіт 
(а саме: індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових, дачних 
будинків загальною площею до 300 
квадратних метрів, а також господарських 
(присадибних) будівель і споруд 
загальною площею до 300 квадратних 
метрів, збудованих у період з 05 серпня 
1992 року по 09 квітня 2015 року; будівель 
і споруд сільськогосподарського 
призначення, збудованих до 12 березня 
2011 року), розташованих на території 
Тернопільської області, окрім міста 
Тернополя.

Управління 
Державної 
архітектурно-
будівельної 
інспекції у 
Тернопільській 
області

5. АНСМ-09-01
00162

Декларація відповідності  матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання 
вимогам законодавства з питань пожежної 
безпеки

Тернопільський 
міський відділ 
управління 
Державної 
служби України з 
надзвичайних 
ситуацій у 
Тернопільській 
області

6. АДГ-12-01
00757

Реєстрація декларації відповідності 
матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з  охорони праці та 
промислової безпеки 

Управління 
Держпраці у 
Тернопільській 
області

7.
АДГ-12-02
00737

Відомча реєстрація (тимчасова 
реєстрація)великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів, що 
не підлягають експлуатації на вулично-
дорожній мережі загального користування 

Управління 
Держпраці у 
Тернопільській 
області
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8. АДГ-12-03
00712

Зняття з обліку  великотоннажних та 
інших технологічних транспортних 
засобів, що не підлягають експлуатації на 
вулично-дорожній мережі загального 
користування

Управління 
Держпраці у 
Тернопільській 
області

9. АДГ-12-04
00727

Відомча перереєстрація великотонажних 
та інших технологічних транспортних 
засобів, що не підлягають експлуатації на 
вулично-дорожні мережі загального 
користування

Управління 
Держпраці у 
Тернопільській 
області

10. АДГ-12-05
01070

Видача свідоцтва на придбання і 
зберігання вибухових матеріалів 
промислового призначення

Управління 
Держпраці у 
Тернопільській 
області

11. АДГКО 20-01
00069

Державна реєстрація земельної ділянки з 
видачею витягу з Державного земельного 
кадастру

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

12. АДГКО 20-02
00071

Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про 
земельну ділянку з видачею витягу

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

13. АДГКО 20-03
00072

Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про межі частини 
земельної ділянки, на яку поширюються 
права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

14. АДГКО 20-05
00078

Державна реєстрація обмежень у 
використанні земель з видачею витягу

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

15. АДГКО 20-07
00080

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

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 



управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

16. АДГКО 20-09
00063

Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі копій 
документів, що створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру 

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

17. АДГКО 20-10
00060

Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

18. АДГКО 20-11
00061

Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі довідок, що 
містять узагальнену інформацію про землі 
(території)

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

19. АДГКО 20-12
00062

Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі викопіювань 
з картографічної основи державного 
земельного кадастру, кадастрової карти 
(плану) 

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

20. АДГКО 20-13
00065

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

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

21. АДГКО 20-16
00068

Видача витягу з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки

Відділ №1 
Управління у 
Тернопільському 
районі Головного 
управління 
Держгеокадастру 



у Тернопільській 
області

22. АДЗА 20-01
00080

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

Головне 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

23. АДЗА 20-02
00035

Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про землі 
в межах  адміністративно-територіальних 
одиниць

Головне 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

24. АДЗА 20-03
00059

Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель

Головне 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

25. АДЗА 20-04
00061

Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі довідок, що 
містять узагальнену інформацію про землі 
(території)

Головне 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

26. АДЗА 20-05
00079

Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про обмеження у 
використанні земель, встановлені 
законами та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, з видачею 
витягу

Головне 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

27. АДЗА 20-06
00078

Державна реєстрація обмежень у 
використанні земель з видачею витягу

Головне 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

28. АДЗА 20-07
00075

Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про 
землі в межах території адміністративно-
територіальних одиниць, з видачею витягу

Головне 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

29. АДЗА 20-09
00063

Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі копій 
документів, що створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру

Головне 
управління 
Держгеокадастру 
у Тернопільській 
області

30. АНСО-26-01
00162

Декларація відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання 
вимогам законодавства з питань пожежної 
безпеки 

Головне 
управління 
Державної 
служби України з 
надзвичайних 
ситуацій у 
Тернопільській 



області

31. АГО-01
00051

Державна реєстрація створення 
громадського об’єднання

Відділ державної 
реєстрації 
друкованих 
засобів масової 
інформації та 
громадських 
формувань у 
Тернопільській 
області 
Управління 
державної 
реєстрації 
Південно-
Західного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м. Івано-
Франківськ) 

32. АГО-02
00055

Державна реєстрація змін до відомостей 
про громадське об’єднання, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у тому числі змін 
до установчих документів

Відділ державної 
реєстрації 
друкованих 
засобів масової 
інформації та 
громадських 
формувань у 
Тернопільській 
області 
Управління 
державної 
реєстрації 
Південно-
Західного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м. Івано-
Франківськ) 

33. АГО-03
00086

Державна реєстрація рішення про виділ 
громадського об’єднання

Відділ державної 
реєстрації 
друкованих 
засобів масової 
інформації та 
громадських 
формувань у 
Тернопільській 
області 
Управління 
державної 



реєстрації 
Південно-
Західного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м. Івано-
Франківськ) 

34. АГО-04
00077

Державна реєстрація рішення про 
припинення громадського об’єднання

Відділ державної 
реєстрації 
друкованих 
засобів масової 
інформації та 
громадських 
формувань у 
Тернопільській 
області 
Управління 
державної 
реєстрації 
Південно-
Західного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м. Івано-
Франківськ) 

35. АГО-05
00084

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

Відділ державної 
реєстрації 
друкованих 
засобів масової 
інформації та 
громадських 
формувань у 
Тернопільській 
області 
Управління 
державної 
реєстрації 
Південно-
Західного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м. Івано-
Франківськ) 

36. АГО-06
00095

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

Відділ державної 
реєстрації 
друкованих 
засобів масової 



інформації та 
громадських 
формувань у 
Тернопільській 
області 
Управління 
державної 
реєстрації 
Південно-
Західного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м. Івано-
Франківськ) 

37. АГО-07
00098

Державна реєстрація припинення 
громадського об’єднання в результаті його 
ліквідації

Відділ державної 
реєстрації 
друкованих 
засобів масової 
інформації та 
громадських 
формувань у 
Тернопільській 
області 
Управління 
державної 
реєстрації 
Південно-
Західного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м. Івано-
Франківськ) 

38. АГО-08
00102

Державна реєстрація припинення 
громадського об’єднання в результаті його 
реорганізації

Відділ державної 
реєстрації 
друкованих 
засобів масової 
інформації та 
громадських 
формувань у 
Тернопільській 
області 
Управління 
державної 
реєстрації 
Південно-
Західного 
міжрегіонального 
управління 



Міністерства 
юстиції (м. Івано-
Франківськ) 

39. АСЦ-1
00935

Видача фізичним особам довідок про 
притягнення до кримінальної 
відповідальності, відсутність (наявність) 
судимості або обмежень, передбачених 
кримінально-процесуальним 
законодавством України

Регіональний 
сервісний центр 
МВС в 
Тернопільській 
області

40. АСЦ-2
00297

Заміна та видача посвідчення водія на 
право керування транспортними засобами

Регіональний 
сервісний центр 
МВС в 
Тернопільській 
області

41. АПП 19-3
00183

Видача погодження на розміщення 
рекламоносіїв

Управління 
патрульної поліції 
в Тернопільській 
області 
Департаменту 
патрульної поліції

42. АПП 19-4
00183

Видача погодження на розміщення 
рекламоносіїв (на турнікетах, штендери)

Управління 
патрульної поліції 
в Тернопільській 
області 
Департаменту 
патрульної поліції

43. АМ-01-01
00023

Оформлення і видача паспорта 
громадянина України з безконтактним 
електронним носієм вперше після 
досягнення 14-річного віку 

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області

44. АМ-01-02
00277

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:
зі зміною інформації, внесеної до паспорта  
(прізвища, імені, по батькові, дати 
народження, місця народження);
виявлення помилки в інформації, внесеній 
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;

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області



у разі обміну паспорта громадянина 
України зразка 1994 року на паспорт з 
безконтактним носієм (за бажанням)

45. АМ-01-03
00285

Оформлення і видача паспорта 
громадянина України з  безконтактним 
електронним носієм у разі обміну паспорта 
громадянина України (у формі картки) у 
зв’язку:
зі 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

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області

46. АМ-01-04
00025

Оформлення і видача паспорта 
громадянина України з безконтактним 
електронним носієм у зв’язку з 
втратою/викраденням паспорта 
громадянина України з безконтактним 
електронним носієм

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області

47. АМ-01-05
00287

Оформлення і видача паспорта 
громадянина України з безконтактним 
електронним носієм у зв’язку з 
втратою/викраденням паспорта 
громадянина України зразка 1994 року (у 
формі книжечки) 

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області

48. АМ-01-06
00026

Вклеювання до паспорта громадянина 
України (зразка 1994 року) фотокартки 
при досягненні 25- і 45-річного віку

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області

49. АМ-01-07
00028

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

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області

50. АМ-02-01
00027

Оформлення і видача паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон 
з безконтактним електронним носієм

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області



51. АМ-02-02
00028

Оформлення і видача паспорта 
громадянина України  для виїзду за кордон 
з безконтактним електронним носієм 
замість втраченого або викраденого 

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області

52. АМ-02-03
00274

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

Тернопільський 
міський відділ 
УДМС України в 
Тернопільській 
області

53.
А-Єм
01369 Комплексна послуга «єМалятко»

Тернопільський 
міськрайонний 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану 
Південно-
Західного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції 
Головного 
територіального 
управління 
юстиції (м. Івано-
Франківськ)

           Міський голова                                                                        Сергій НАДАЛ


