
 
ЗВІТ 

про роботу управління реєстраційних процедур 

за І півріччя 2021 року  

 

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 01.01.2021 по 30.06.2021 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 

законодавством України. 

 За І півріччя 2021 року працівниками управління надано 35 980  

адміністративних послуг.   

 

Зокрема, працівниками відділу з питань реєстрації місця проживання, 

зняття з реєстрації місця проживання та ведення реєстру територіальної 

громади міста Івано-Франківська за вказаний період 2021 року надано 22 951 

адміністративних послуг, з них: 

- реєстрація місця проживання/перебування – 7 305 ; 

- зняття з реєстрації місця проживання/перебування –  6 950; 

- оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання – 5 290; 

- внесення відомостей до Муніципального реєстру м. Івано-Франківська – 3 

406.  

 За державну реєстрацію впродовж звітного періоду до міського бюджету 

надійшло 701 081 грн адміністративного збору.  

 

Працівниками відділу з питань державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно за звітний період вказаного відділу надано 5 423  

адміністративні послуги, з них:  

- реєстрація права власності – 3 654; 

- реєстрація іншого речового права – 387; 

- реєстрація обтяження – 223; 

- внесення змін до державного реєстру – 65; 

- заява про надання інформації – 1 046; 

- про відкликання заяви – 29; 



- про знищення об’єкта нерухомого майна – 9. 

За державну реєстрацію впродовж звітного періоду до міського бюджету 

надійшло 701 081 грн адміністративного збору.  

 

Працівниками відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців з 01.01.2021 по 30.06.2021 вчинено 7 606  

реєстраційних дій, в т. ч. 753 дії за принципом екстериторіальності, та видано 

201 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань.  

За звітний період вчинено 6 853 реєстраційні дії по місту Івано-Франківську, 

зокрема: 

- державна реєстрація створення юридичної особи –  191; 

- державна реєстрація фізичної особи-підприємця – 1 969; 

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – 1 014; 

- державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 

2 316; 

- державна реєстрація припинення юридичної особи – 50; 

- державна реєстрація припинення фізичної особи-підприємця – 1 313; 

За державну реєстрацію впродовж звітного періоду до міського бюджету 

надійшло 521 483 грн адміністративного збору.  

 

 


