
Інформація  

про фронт-офіси з прийому та видачі документів громадських формувань* 

 

Назва Місцезнаходження 
Телефон,  

адреса електронної пошти 

Інформація  

щодо режиму роботи  

Центр надання 

адміністративних послуг 

міської ради міста 

Кропивницького 

25006,  

м. Кропивницький,  

вул. Велика 

Перспективна, 41 

тел. (0522) 22-86-39 

 e-mail: cnap@krmr.gov.ua 

 

Понеділок-четвер  

з 8.00 до 17.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

субота з 8.00 до 15.00 

Обідня перерва 

 з 12.00 до 13.00 

вихідний-неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

у м. Олександрії 

28000,  

Кіровоградська область, 

м. Олександрія, 

пр-т. Соборний, 59 

тел. (05235) 7-12-51,  

(068) 27-857-27 

 e-mail:  

cnap@olexrada.gov.ua,  

cnap@omvk.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок - четвер  

з 8.00 до 17.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.30 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Світловодської районної 

державної адміністрації 

27501,  

Кіровоградська область,  

м. Світловодськ,  

вулиця Героїв України, 

14, (адмінбудинок), ІІ 

поверх, кабінет 18а 

тел. (05236) 7 34 23. 

e-mail:  

cnap@sv.kr-admin.gov.ua 

Понеділок, середа, 

четвер  

з 8.00 до 17.00 

вівторок з 8.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 15.45 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Знам’янської міської 

ради 

27400,  

Кіровоградська область,  

м.Знам’янка, 

вул.М.Грушевського, 

буд.17 (каб.№11, 13) 

тел. (05233) 7-43-05; 7-43-

00 

 e-mail:  

admposlug@zn-rada.gov.ua 

Понеділок - п’ятниця  

з 8.00 до 17.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Бобринецької районної 

державної адміністрації 

27200,   

Кіровоградська область,  

м. Бобринець,  

вул. Шевченка, 101а 

тел. (05257) 3 41 44 

e-mail:  

cnap@bobr.kr-admin.gov.ua 

Понеділок - четвер  

з 8.00 до 17.15 

п’ятниця  

з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Вільшанської районної 

державної адміністрації 

26600,  

Кіровоградська область, 

смт. Вільшанка,  

вулиця Центральна, 40, 

І-й поверх 

тел. (05250) 9-75-79,  

e-mail:  

cnap@vl.kr-admin.gov.ua 

Понеділок – середа, 

п’ятниця з 9.00 до 16.00 

Четвер – з 9.00 до 20.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Гайворонської районної 

державної адміністрації 

26300 

Кіровоградська область,  

м. Гайворон  

пл. Героїв Майдану, 5, І 

поверх 

тел. (254) 2-10-40 

e-mail: 

gayvoroncnap@ukr.net 

Понеділок-четвер з 

09.00 до 18.15 

П’ятниця з 09.00 до 

17.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Голованівської районної 

державної адміністрації 

26500, 

Кіровоградська область, 

смт. Голованівськ,  

вул. Соборна, 44 б 

тел. (05252) 2-22-58, 2-25-

84 

e-mail: 

cnap@gl.kr-admin.gov.ua 

Понеділок-четвер 

з 8.00 до 17.15 

П’ятниця: 

з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 
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Центр надання 

адміністративних послуг 

Добровеличківської 

районної державної 

адміністрації 

27000 

Кіровоградська область, 

смт. Добровеличківка 

вул. Незалежності, 112 

тел. (05253) 5-11-38 

e-mail: 

cnap@dv.kr-admin.gov.ua 

Понеділок-середа, 

п’ятниця  

з 8.00 до 17.15 

четвер 

з 8.00 до 20.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Долинської районної 

державної адміністрації 

28500, 

Кіроградська область,  

м. Долинська,  

вул. Соборності України, 

26 

тел. (05234) 3 09 61 

e-mail: 

cnap@dl.kr-admin.gov.ua 

Понеділок-четвер з 8.00 

до 17.15 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Знам’янської районної 

державної адміністрації 

27400,  

Кіровоградська область,  

м. Знам’янка, 

вул. Михайла 

Грушевського, 17, 

кабінети № 12 та № 14-а  

тел. (05233)2-19-12 

 e-mail:  

cnap@zn.kr-admin.gov.ua 

Понеділок-четвер з 

08.00 до 17.15 

п’ятниця з 08.00 до 

16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Компаніївської районної 

державної адміністрації 

28400 

Кіровоградська область,  

смт. Компаніївка, 

вул. Паркова, 4 

тел. (05240) 2-07-76 

e-mail:  

cnap@km.kr-admin.gov.ua 

Понеділок-середа з 8.00 

до 17.00 

четвер з 8.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Маловисківської 

районної державної 

адміністрації 

26200,  

Кіровоградська область,  

м. Мала Виска,  

вул. Центральна, 76 (І 

поверх) 

тел. (05258) 5-26-49, факс 

5-33-73 

e-mail:  

cnap@mv.kr-admin.gov.ua 

Понеділок-четвер з 8.00 

до 17.15 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Новгородківської 

районної державної 

адміністрації 

28200,                                                                                

Кіровоградська область,  

смт. Новгородка, 

вул. Центральна, 1 

тел. (05241) 2-05-83, 

2-10-00 

е- mail:  

cnap@ng.kr-admin.gov.ua 

Понеділок-четвер з 8.00 

до 17.15 

п'ятниця: з 8.00 до 16.00  

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Новоархангельської 

районної державної 

адміністрації 

26100, 

Кіровоградська область,  

смт. Новоархангельськ,  

вул. Центральна, 31 

тел. (05255) 2-24-80 

е- mail:  

cnap@novoarh.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок, вівторок  з 

08:00 до 17:15 

середа з 08:00 до 20:00 

четвер з 08:00 до 17:15 

п’ятниця з 08:00 до 

16:00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Новомиргородської 

районної державної 

адміністрації 

26000, 

Кіровоградська область,  

м. Новомиргород,  

вул. Соборності, 112 

тел. (05256) 4-15-69 

е- mail:  

cnap@nmrda.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок-п’ятниця з 

8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Новоукраїнської 

районної державної 

адміністрації 

27100,  

Кіровоградська область,  

м. Новоукраїнка,  

вул. Соборна, 52/1 (І 

поверх) 

тел. (05251) 2-26-06  

е-mail:  

cnap@nu.kr-admin.gov.ua 

Понеділок, вівторок з 

8:00 до 17:15 

середа з 8:00 до 20:00 

четвер з 8:00 до 17:15 

п’ятниця з 8:00 до 16:00 

вихідні дні:  

субота, неділя 



Центр надання 

адміністративних послуг 

Олександрівської 

районної державної 

адміністрації 

27300,Кіровоградська 

область, 

смт. Олександрівка,  

вул. Незалежності 

України, 82 

тел. (05242) 3-30-81 

е-mail: 

cnap@olexrda.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок, вівторок з 

8.00 до 17.00 

середа з 8.00 до 20.00 

четвер з 8.00 до 17.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Олександрійської 

районної державної 

адміністрації 

28000,  

Кіровоградська область,  

м. Олександрія, 

вул. Першотравнева, 5 

(1й та 2й поверх) 

тел. (05235) 7 20 99, 7 04 

09 

e-mail:  

cnap@olex.kr-admin.gov.ua 

inbox12@olex.kr-

admin.gov.ua  

Понеділок-четвер з 8.00 

до 17.15 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Онуфріївської районної 

державної адміністрації 

28100, 

Кіровоградська область,  

смт. Онуфріївка,  

вул. Центральна, 11 

тел. (05238) 2-04-37 

e-mail: 

cnap@onufrievka.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок-середа  

з 8.00 до 17.15 

четвер з 8.00 до 20.00 

п’ятниця  

з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Петрівської районної 

державної адміністрації 

28300,  

Кіровоградська область, 

cмт. Петрове 

вул. Святкова, 20 (І 

поверх), кабінет №118, 

119, 120 

тел. (05237) 9-64-88, 

факс 9-64-28 

e-mail:  

cnap@petrovo.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок-четвер з 8.00 

до 16.00 

п’ятниця з 8.00 до 15.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Світловодської міської 

ради 

27501,  

Кіровоградська область,  

м. Світловодськ,  

вулиця Героїв України, 

14 

тел. (05236) 7-34-40 

e-mail:  

e-mail: cnap@smvk.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок, вівторок з 

8:00 до 17:00 

середа з 8:00 до 20:00 

четвер з 8:00 до 17:00 

п’ятниця з 8:00 до 15:45 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг  

Благовіщенської 

районної державної 

адміністрації 

26400, 

Кіровоградська область,  

м. Благовіщенське  

вул. Героїв України, 72 

тел. (05259) 2-92-49 

e-mail:  

cnap@ulrda.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок-серед з 8.00 

до 17.15 

Четвер з 8.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Устинівської районної 

державної адміністрації 

28600, 

 Кіровоградська область, 

смт. Устинівка,  

вул. Ювілейна, 2 

тел. (05239) 4-12-94 

e-mail: 

cnap@ustin.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок-середа з 8.00 

до 17.15 

четвер з 8.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

вихідні дні:  

субота, неділя 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Кропивницької районної 

державної адміністрації 

25014,  

м. Кропивницький,  

вул. Дарвіна, 25 

тел. (0522) 56-34-64 

e-mail:  

cnap@kirrda.kr-

admin.gov.ua 

Понеділок-четвер з 8:30 

до 17:30 

п’ятниця з 8:30 до 16:15 

вихідні дні:  

субота, неділя 

 
* Фронт - офіс - центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України 

“Про адміністративні послуги” 

 

______________ 
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