УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
23.03.2016

Ужгород

№ 86

Про зміни і доповнення
до переліку адміністративних послуг
та затвердження переліку документів
дозвільного характеру

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», відповідно до
частин 6,7 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись
статтею 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності», рішенням виконкому 20.05.2015 №163 «Про Порядок
встановлення режиму роботи закладів сфери обслуговування на території міста»,
частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів звернення у сфері
отримання адміністративних послуг, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1.Внести до переліку адміністративних послуг, які надаються через
центр надання адміністративних послуг, затвердженого рішенням виконкому
02.07.2014 №235 такі зміни:
1.1.Вилучити з переліку адміністративних послуг:
-27.02-01. Підтвердження діяльності з надання культурно-розважальних,
спортивно-видовищних послуг з погодженням режиму роботи на стаціонарний
об’єкт сфери послуг;
-27.02-02. Погодження цілодобового режиму роботи на об’єкт з надання
культурно-розважальних послуг;
-27.02-03. Підтвердження діяльності з надання культурно-розважальних послуг на
тимчасові об’єкти з погодженням режиму роботи.
1.2.Доповнити перелік адміністративних послуг такими послугами:

-27.02-01. Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування
(діяльність спортивно-видовищних, культурно-розважальних закладів) у денний
час;
-27.02-02. Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування
(діяльність спортивно-видовищних, культурно-розважальних закладів) у нічний
час;
- Реєстрація місця проживання особи.
3.Затвердити перелік документів дозвільного характеру, які надаються
через центр надання адміністративних послуг (додається).
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Цапа І. Ю.

Міський голова

Б. Андріїв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
23.03.2016 № 86
ПЕРЕЛІК
Документів дозвільного характеру
які надаються через центр надання адміністративних послуг
Ужгородської міської ради
№п/п Назва документа дозвільного характеру Суб' єкт надання
документа дозвільного
характеру
1.
Рішення про передачу у власність,
Відділ
надання у постійне користування та
землекористування
оренду земельних ділянок, що
Ужгородської міської
перебувають у державній або комунальній ради
власності.
2.
Рішення про продаж земельних ділянок
державної та комунальної власності
3.
Видача дозволу на проведення будь-яких Головне управління
діагностичних, експериментальних,
Держсанепідслужби у
випробувальних, вимірювальних робіт на Закарпатській області
підприємствах, в установах, організаціях,
діяльність яких пов’язана з
використанням біологічних агентів,
хімічної сировини
4.
Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи документації
на розроблювані техніку, технології,
устаткування, інструменти тощо
5.
Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо
ввезення, реалізації та використання
сировини, продукції (вироби, обладнання,
технологічні лінії тощо) іноземного
виробництва за умови відсутності даних
щодо їх безпечності для здоров'я
населення
6.
Дозвіл на проведення будь-яких
діагностичних, експериментальних,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

випробувальних, вимірювальних робіт на
підприємствах, в установах, організаціях,
діяльність яких пов’язана з
використанням джерел неіонізуючого
випромінювання
Дозвіл на проведення робіт на
підприємствах в установах і організаціях,
діяльність яких пов'язана з використанням
джерел іонізуючого випромінювання і
радіоактивних речовин (санітарний
паспорт)
Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих
об'єктів, у тому числі військового та
оборонного призначення
Висновок державної
санітарноепідеміологічної експертизи
документації на розроблювані техніку,
технології, устаткування, інструменти
тощо
Дозвіл на участь у дорожньому русі
транспортних засобів, вагові або
габаритні параметри яких перевищують
нормативні.
Погодження дорожнього перевезення
небезпечного вантажу

Дозвіл на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки
Переоформлення дозволу на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки
Анулювання дозволу на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки
Видача дублікату дозволу на виконання

Ужгородське
міськрайонне управління
Головного управління
Держсанепідслужби у
Закарпатській області

Відділ безпеки
дорожнього руху
управління превентивної
діяльності Головного
управління поліції в
Закарпатській області

Управління Держпраці у
Закарпатській області

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки
Декларація відповідності матеріально технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки
Висновок державної експертизи
землевпорядної документації, щодо
об´єктів, які підлягають обов´язковій (
первинній, вторинній, додатковій)
державній експертизі.
Рішення про передачу у власність,
надання у постійне користування та
оренду земельних ділянок, що
перебувають у державній або комунальній
власності ( сільськогосподарського
призначення державної власності)
Подання і реєстрація декларації
відповідності матеріально-технічної бази
суб”єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної
безпеки.
Подання і реєстрація декларації
відповідності матеріально-технічної бази
суб”єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки
Дозвіл на зняття та перенесення
ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) земельної ділянки
Анулювання дозволу на зняття та
перенесення ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) земельної
ділянки
Дозвіл на розміщення засобів зовнішньої
реклами
Переоформлення дозволу на розміщення
засобів зовнішньої реклами
Анулювання дозволу на розміщення
засобів зовнішньої реклами

Головне Управління
Держземагенства у
Закарпатській області

Управління Державної
служби з надзвичайних
ситуацій України у
Закарпатській області
Ужгородський
міськрайонний відділ
Управління Державної
служби з надзвичайних
ситуацій України у
Закарпатській області
Державна інспекція
сільського господарства
в Закарпатській області

Департамент міського
господарства
Ужгородської міської
ради

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

Видача дублікату дозволу на розміщення
засобів зовнішньої реклами
Дозвіл на спеціальне водокористування у
разі використання води водних об”єктів
загальнодержавного значення
Переоформлення дозволу на спеціальне
водокористування у разі використання
води водних об”єктів загальнодержавного
значення
Анулювання дозволу на спеціальне
водокористування у разі використання
води водних об”єктів загальнодержавного
значення
Видача дублікату дозволу на спеціальне
водокористування у разі використання
води водних об”єктів загальнодержавного
значення
Висновок державної екологічної
експертизи
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами для об”єктів ІІ-ІІІ груп
Переоформлення дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами для
об”єктів ІІ-ІІІ груп
Анулювання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами для
об”єктів ІІ-ІІІ груп
Видача дублікату дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами для
об”єктів ІІ-ІІІ груп
Декларація про утворення відходів
Рішення про передачу у власність,
надання у постійне користування та
оренду земельних ділянок, що
перебувають у державній або комунальній
власності.
Експлуатаційний дозвіл для потужностей
, що провадять діяльність з виробництва
харчових продуктів підконтрольних

Департамент екології та
природних ресурсів
Закарпатської обласної
держаної адміністрації

Департамент екології та
природних ресурсів
Закарпатської обласної
держаної адміністрації
Закарпатська обласна
державна адміністрація

Управління ветеринарної
медицини в м.Ужгороді

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

ветеринарній службі та оператори
агропродовольчих ринків.
Експлуатаційний дозвіл для провадження
діяльності з переробки неїстівних
продуктів тваринного походження, у
центрах розведення племінних тварин,
підприємствах / об'єднаннях з племінної
справи, селекційних, селекційнотехнологічних та селекційно-гібридних
центрах, іподромах, станціях оцінки
племінних тварин , з виробництва та обігу
ветеринарних препаратів , з виробництва,
змішування та приготування кормових
добавок, преміксів і кормів
Погодження проведення
гідромеліоративних робіт у місцях, де
перебувають водоплавні птахи, хутрові
звірі, та промис-лового вилову риби в
місцях, де розводяться бобри та хухолі
Документ дозвільного характеру щодо
підтвердження законності вилучення
водних біоресурсів із середовищах
існування та переробки продуктів лову
Дозвіл на спеціальне використання
водних біоресурсів на рибогосподарських
водних об'єктах (їх частинах)
Дозвіл на переміщення (перенесення)
пам'яток місцевого значення
Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках
місцевого значення (крім пам'яток
археології), їх територіях та в зонах
охорони, реєстрація дозволів на
проведення археологічних розвідок,
розкопок
Погодження відчуження або передачі
пам'яток місцевого значення їхніми
власниками чи уповноваженими ними
органами іншим особам у володіння,
користування або управління
Погодження програм та проектів
містобудівних, архітектурних і
ландшафтних перетворень, будівельних,
меліоративних, шляхових, земельних

Головне державне
управління охорони
використання і
відтворення водних
ресурсів та регулювання
рибальства у
Закарпатській області

Управління культури
Закарпатської обласної
державної адміністрації

робіт, реалізація яких може позначитися
на стані пам’яток місцевого значення, їх
територій і зон охорони
47

Дозвіл на виготовлення документів
Державна архівна
страхового фонду, виробництво технічних служба
засобів оброблення інформації і
технологічного оснащення , що має
відповідати вимогам технічного захисту
інформації з обмеженим доступом
документації

