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за 2020 pік  

 

Основними завданнями управління реєстраційних процедур є надання 

послуг у сфері державної реєстрації місця проживання, державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року відповідно 

до покладених завдань управління забезпечувало: 

- прийом документів для державної реєстрації; 

- розгляд письмових звернень громадян та надання консультацій; 

- видачу витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довідок про 

реєстрацію місця  проживання та довідок про зняття з 

реєстрації місця проживання,  інформації з державного реєстру; 

- формування, ведення, пересилання та забезпечення зберігання 

 реєстраційних справ;  

- підготовку реєстраційних справ до витребування та виїмки; 

- оперативний розгляд, облік, проходження, виконання і зберігання 

 кореспонденції;  

- здійснення інших реєстраційних дій та процедур, передбачених 

 законами України. 

До міського бюджету за звітний період надійшло .гривень 445 255 2  

 

Зокрема, працівниками відділу з питань реєстрації місця проживання, 

зняття з реєстрації місця проживання та ведення реєстру територіальної 

громади міста Івано-Франківська за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року 

надано 42 080 адміністративних послуг, з них:  

- реєстрація місця проживання/перебування – 10 634; 

- зняття з реєстрації місця проживання/перебування – 11 719; 

- оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання – 6 

750; 

- внесення відомостей до Муніципального реєстру м. Івано-

Франківська – 12 977. 

 Отримано сплаченого адміністративного збору на суму 259 938 гривень. 

 

Працівниками відділу з питань державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно за звітний період надано 11 047 адміністративних послуг, з них:  

- реєстрація права власності – 6 566; 

- реєстрація іншого речового права – 643; 

- реєстрація обтяження – 524; 

- внесення змін до державного реєстру – 182; 

- заява про надання інформації – 2 038; 

- про відкликання заяви – 70; 

- про знищення об’єкта нерухомого майна –24. 

За державну реєстрацію впродовж звітного періоду до міського бюджету 

надійшло – 1 346 733 грн адміністративного збору. 



  

Працівниками відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців з 01.01.2020 по 31.12.2020 вчинено 11 907 

реєстраційних дій, в т. ч. 2043 дії за принципом екстериторіальності, 2 914 дій на 

підставі документів, поданих в електронній формі, та видано 198 витягів  з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань.  

За звітний період вчинено 9864 реєстраційні дії по місту 

Івано-Франківськ, зокрема: 

- державна реєстрація створення юридичної особи –  421; 

- державна реєстрація фізичної особи-підприємця – 2 559; 

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну   

 особу – 1 880; 

- державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу- 

 підприємця – 2 817; 

- державна реєстрація припинення юридичної особи – 75; 

- державна реєстрація припинення фізичної особи-підприємця – 2112. 

За державну реєстрацію впродовж звітного періоду до міського бюджету 

надійшло  918 774 гривні адміністративного збору.  
 


