
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного 
територіального управління юстиції 
у Донецькій області 
від 25.07.2017 № 217/2

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги зі скасування державної реєстрації статуту територіальної

громади 
Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 

Інформація  щодо  режиму
роботи 

Телефон/факс  (довідки),
адреса електронної пошти та
веб-сайт

Головне  територіальне  управління  юстиції  у  Донецькій
області
вул.  Ярослава  Мудрого,  39/3,  м.  Краматорськ,  Донецька  обл.,
84301 

Відділ  державної  реєстрації  друкованих  засобів  масової
інформації та громадських формувань Управління державної
реєстрації  Головного  територіального  управління юстиції  у
Донецькій області
бул.  Машинобудівників,  32,  м.  Краматорськ,  Донецька  обл.,
84313
З понеділка по четвер з 08.00 до 17.00, п’ятниця з 08.00 до 15.45
обідня перерва з 12.00 до 12.45 
Телефон: (06264) 1-74-46, Е-mail: legal@dn.minjust.gov.ua
web: http://ddr.justice-dn.gov.ua/  

Прийом та видача документів: 
Центр  надання  адміністративних  послуг  при  Артемівській
районній державній адміністрації
вул. О.Сибірцева, 33, м. Бахмут, Донецька обл., 84500
Понеділок з 8.00 до 20.00, вівторок-четвер з 8.00 до 16.00, 
п’ятниця з 8.00 до 15.45 без перерви на обід
Телефон: (0627) 446704, факс: (0627) 446704
Е-mail: cnaparda@gmail.com

Центр  надання  адміністративних  послуг  при
Великоновосілківській районній державній адміністрації
вул. Пушкіна, 36, смт. Велика Новосілка, Донецька обл., 85500
Понеділок,  вівторок,  четвер  з  8.00  до  17.00,  середа  з  8.00  до
20.00,
п’ятниця з 8.00 до 16.00 без перерви на обід
Телефон: (06243)22082, факс : (06243)21766
Е-mail: 3079400894@mail.gov.ua
Web: donoda.gov.ua/velykonovosilkivskiy

Центр  надання  адміністративних послуг  при Волноваській
районній державній адміністрації
вул. 1-го Травня, буд.1, м. Волноваха, Волноваський р., Донецька
обл., 85700

mailto:cnaparda@gmail.com
http://www.donoda.gov.ua/velykonovosilkivskiy
mailto:3079400894@mail.gov.ua
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З понеділка по середу з 08.00 до 16.00, четвер з 08.00 до 20.00
п’ятниця  з 08.00 до 15.00.
Телефон: (06244) 4-10-08, факс: (06244) 4-11-94
Е-mail: adminсеntr.volnovaha@ukr.net
Web: volnovrda.gov.ua

Центр  надання  адміністративних  послуг  Добропільської
районної державної адміністрації
вул. Московська, 1, м. Добропілля, Донецька обл., 85000
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 8.00 до 15.00, 
четвер з 8.00 до 20.00 без перерви на обід
тел.факс (06277) 2-81-71, E-mail: tsnapdobropol2015@gmail.com
Web: dobropolrda.blogspot.com

Центр  надання  адміністративних  послуг  при
Костянтинівській районній державній адміністрації
проспект  Ломоносова, 156, каб. 109, м. Костянтинівка, 
Донецька обл., 85102
Понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 15.00, 
вівторок з 13.00 до 20.00. 
Тимчасово на час проведення АТО 
З понеділка по п’ятницю з 8.00 до 15.00, 
обідня перерва з 12.00 до 12.30
Телефон: 0506913297, Е-mail: tsnap.konstrda@ukr.net 

Центр  надання  адміністративних  послуг  в  Покровському
районі
вул.Торгівельна, 11, м.Покровськ, Донецька обл., 85300
З понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.00, вівторок з 8.00 до 20.00
Телефон: (06239) 2-00-87
Е-mail: centrkrda@ukr.net 

Відділ  з  питань  надання  адміністративних  послуг
Мар’їнської районної державної адміністрації
вул.Енергетиків,  буд.2,  м.Курахове,  Мар’їнський  р.,  Донецька
обл., 85612
Понеділок з 8.00 до 20.00, вівторок-четвер з 8.00 до 17.00
П’ятниця з 8.00 до 15.45
Е-mail: adminmar@ukr.net, Web: mar.gov.ua/administrativni-poslugi

Центр  надання  адміністративних  послуг  Нікольської
районної державної адміністрації
вул. Свободи, 87, к. 56, смт. Нікольське, Донецька обл., 87000
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 08.00 до 17.00,
четвер з 08.00 до 20.00 без перерви на обід.
Телефон: (06246) 2-22-54, Е-mail: volod_rga_admin@ukr.net 
Web: volodrda.com/strukturni-pidrozdili/sektor-znadannya-
administrativnikh-poslug

Центр  надання  адміністративних  послуг  Олександрівської
районної державної адміністрації
пл.Олександра  Невського,  1,  смт.Олександрівка,
Олександрівський район, Донецька обл., 84000
Понеділок-четвер з 08.00 до 17.00, п’ятниця з 08.00 до 15.45
обідня перерва з 12.00 до 12.45

mailto:centrkrda@ukr.net
http://www.volnovrda.gov.ua/
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Телефон: (06269)2-19-02, Е-mail: alex.tsnap@meta.ua

Центр  надання  адміністративних  послуг  в  Мангушському
районі
пр-т  Миру,  64,  смт.  Мангуш,  Мангушський   район,  Донецька
обл., 87400
Понеділок,  середа,  четвер з  08.00  до 17.00,  вівторок  з  8.00  до
20.00,  п’ятниця з 08.00 до 16.00
Телефон: (06297) 2-36-90, Е-mail: cnap_mangush@ukr.net 
Web: donoda.gov.ua/pershotravneiy/ua

Центр  надання  адміністративних  послуг  при  Слов’янській
районній державній адміністрації
вул. Василівська, 45, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84100
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця: з 8.00 до 15.00,
четвер з 8.00 до 20.00
Телефон: (06262) 3-70-73, Е-mail: tsnap.slavrda@ukr.net

Центр  надання  адміністративних  послуг  Ясинуватської
районної державної адміністрації
вул. Первомайська, 12, смт. Очеретине, Ясинуватський р.,
Донецька обл., 86020
Понеділок, вівторок, середа з 08.00 до 17.00, четвер з 08.00 до
20.00, п’ятниця 08.00 до 15.45, без перерви на обід
Телефон: 099-517-07-08, Е-mail: cnap.yasin@i.ua  

Центр надання адміністративних послуг Авдіївської міської
ради
вул.Воробйова, 3, м.Авдіївка, Донецька обл., 86060
Понеділок, вівторок, середа з 09.00 до 17.00, 
четвер з 09.00 до 20.00, п’ятниця з 09.00 до 15.00, без перерви
Телефон: (06236) 3-12-74, e-mail: cnap@avdeevka.dn.ua,
cnapavdeevka@gmail.com, avdspd@avdeevka.dn.ua
Web: avdvca.gov.ua
  
Центр надання адміністративних послуг Бахмутської міської
ради
вул. Миру, 44 м. Бахмут, Донецька обл., 84500
Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця  з 8.00 до 16.00, 
середа з 8.00 до 20.00 без перерви
Телефон: (0627) 44-07-62, e-mail: artcnap@gmail.com
Web: artemrada.gov.ua/uk/cnap

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледар
вул.30-річчя Перемоги, 16, м.Вугледар, Донецька обл., 85670
Понеділок,  середа,  четвер  з  9:00  до  16:00,  вівторок  з  9.00  до
20.00, п’ятниця – 8.00 до 15.00 без перерви на обід
тел. (06273) 6-55-11, е-mail: ugledarcnap@gmail.com

Центр надання адміністративних послуг у місті Добропіллі
вул. Першотравнева, 83, м. Добропілля, Донецька обл., 85000
Понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця з 8.00 до 16.00,
середа з 8.00 до 20.00 без перерви на обід
Телефон: (06277) 2-79-23, 0953302560
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Е-mail: cnap@mrd.gov.ua, Web: mrd.gov.ua/tsnap

Центр надання адміністративних послуг м.Дружківка
вул.Соборна, 16, м.Дружківка, Донецька обл., 84205
Понеділок, вівторок, четвер: з 09.00 до 16.00, середа з 09.00 до 
20.00, п’ятниця з 08.30 до 15.30 без перерви на обід
Телефон: (06267) 42781, 42006
Е-mail: cnapdru@ukr.net, Web: cnap.druisp.org.ua  

Центр  надання  адміністративних  послуг  Костянтинівської
міської ради
вул.Правобережна, 260, каб.118 (І поверх), м. Костянтинівка,
Донецька обл., 85114
З понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця  з 8.00 до 15.45, 
без перерви на обід
Телефон: (06272) 4-19-92, (06272) 4-02-77, 
Е-mail: konstcnap118@ukr.net, Web: konstrada.gov.ua

Центр  надання  адміністративних  послуг  Краматорської
міської ради    
вул. Б. Хмельницького, 8, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313
Понеділок,  вівторок,  середа,  четвер,  п’ятниця  з  9-00  до 16-00,
субота з 8-00 до 15-00, без перерви, 
у  вівторок  з  17-00  до  20-00  здійснюється  прийом  суб’єктів
звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису по
телефону (0626) 48-54-34
Телефон: (0626) 47-30-73, (0626) 48-54-34 
Е-mail:cnap@krm.gov.ua
Web: http:www.krm.gov.ua/article/view/385                   

Центр  надання  адміністративних  послуг  виконавчого
комітету Лиманської міської ради
вул. Незалежності, 46, м. Лиман, Донецька обл., 84406
Понеділок-п'ятниця з 7.30  до 16.00, перерва з 12.00 до 12.30
Телефон: (06261) 4-12-70, (06261) 4-10-67, (06261) 4-14-40
Е-mail: rada@krliman.gov.ua, cnap.krliman@gmail.com
Web: krliman.gov.ua

Центр  надання  адміністративних  послуг  Маріупольської
міської ради
пр.Миру, 107, м. Маріуполь, Донецька обл., 87548 
Понеділок, середа, п’ятниця, субота з 09.00 до 16.00;
вівторок, четвер з 9.00 до 20.00; без перерви.
Телефон: (0629) 58-70-50, (067) 941-0-444, (095) 106-12-37
Е-mail: cnap@mariupolrada.gov.ua, Web: cnap-mariupol.com.ua 

Центр надання адміністративних послуг у м. Мирнограді
вул. Центральна, 9, м. Мирноград, Донецька обл., 85323 
Понеділок, вівторок, четвер з 09.00 до 16.00,
середа з 11.00 до 20.00, п’ятниця з 08.00 до 15.00 без перерви
Телефон: (06239) 6-31-14
Е-mail: cnap-myrnograd-rada@ukr.net, Web: dimitrov-rada.gov.ua 

Центр надання адміністративних послуг у м. Новогродівка

http://www.cnap-mariupol.com.ua/
mailto:cnap@mariupolrada.gov.ua
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вул. О. Кошового, 46, м. Новогродівка, Донецька обл., 85483
понеділок, вівторок, четвер з 08.00 до 16.00,
середа з 11.00 до 20.00, п’ятниця з 08.00 до 15.00 без перерви 
Телефон: (06237)3-44-06
Е-mail: cnapnovogrod@gmail.com, Web: novogrodovka-rada.gov.ua 

Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ
вул. Європейська, буд.53а, м. Покровськ, Донецька обл., 85300
Понеділок, середа, четвер: з 8:00 до 17:00,
вівторок: з 8:00 до 20:00, п’ятниця: з 8:00 до 15:45
Телефон: (06239) 2-24-65, Е-mail: krasn_cnap@i.ua

Центр надання адміністративних послуг міста Селидове
вул. Берегова, 130, м. Селидове, Донецька обл. 85400
Понеділок, середа, четвер з 8.00 до 17.00,
вівторок з 8:00 до 20:00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, без перерви
Телефон: (06237)7-46-09
Е-mail: cnapsel@ukr.net, Web: selidovo-rada.gov.ua/tsnap

Центр надання адміністративних послуг міста Слов'янська
площа Соборна, 2, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84122
Понеділок, середа, четвер – 08.00-17.00; вівторок – 08.00-20.00; 
п'ятниця, субота - 08.00-16.00; без перерви на обід
Телефон: (06262) 2-34-81, 2-59-30, 3-50-48
Е-mail: cnap@slavrada.gov.ua, Web: slavrada.gov.ua

Центр надання адміністративних послуг міста Торецька
вул. Маяковського, 26-а, м.Торецьк, Донецька обл.,85200 
Понеділок – п’ятниця з 7.30 до 16.00 без перерви
Телефон: (06247) 4-08-32
Е-mail: ad_admin1@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1150
«Про  затвердження  Положення  про  державну  реєстрацію
статутів територіальних громад»

Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Звернення уповноваженого представника (далі – заявник)

7 Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

Заява  про  скасування  державної  реєстрації  статуту
територіальної громади;

рішення представницького органу місцевого самоврядування 
про скасування державної реєстрації статуту територіальної 
громади.

У разі подання документів представником додатково подається
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа,
що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій
паспорт  громадянина  України,  або  тимчасове  посвідчення
громадянина України,  або паспортний документ іноземця,  або
посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне
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або тимчасове проживання

8 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Документи  подаються  заявником  особисто  або  поштовим
відправленням через центр надання адміністративних послуг

9 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

10 Строк надання 
адміністративної послуги

Скасування  державної  реєстрації  проводиться  не  пізніше  30
календарних днів з дати подання документів

11 Результат надання 
адміністративної послуги

Рішення про скасування державної реєстрації;
виключення відомостей про статут територіальної громади з

реєстру статутів територіальних громад

12 Способи отримання відповіді
(результату)

Видача  документів  здійснюється  через  центр  надання
адміністративних послуг


