
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08.07.2015       Ужгород               № 206 
 
Про зміни та доповнення 
до переліку адміністративних послуг, 
затверджених рішенням виконкому 
02.07.2014р№235, 10.09.2014р№352 
 
 
 

З метою підвищення ефективності діяльності виконавчого комітету 
міської ради, спрямованої на надання якісних адміністративних послуг, на 
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 16.05.2014 року 
№523-р, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 24.04.2015 №79, відповідно до частини 
7 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись 
частиною 6 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», 
частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням виконкому 20.05.2015р №163 «Про Порядок 
встановлення режиму роботи закладів сфери обслуговування на території 
міста», у зв’язку з необхідністю внесення змін та доповнень до переліку 
адміністративних послуг, затверджених рішенням 
виконкому02.07.2014р№235, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
      1.Вилучити з переліку адміністративних послуг: 

-№21.02-01 “Підтвердженняторговельноїдіяльності, наданняпослуг на 
стаціонарнийоб’єктторгівлі та  сферипослуг з погодженням режиму роботи”; 
-№21.02-02 “Підтвердженняторговельноїдіяльності, наданняпослуг на 
тимчасовийоб’єктторгівлі та  сферипослуг з погодженням режиму роботи”; 
-№21.02-03 “Погодження місця розташування пересувного обладнання та 
видача підтвердження торговельної діяльності та надання послуг на 
тимчасовий об"єкт торгівлі та сфери послуг з погодженням режиму роботи”; 
-№21.02-04 “Встановленняцілодобового режиму роботи закладам 
сфериобслуговуванняусіх форм власності на територіїміста”. 

2.Доповнити перелік адміністративних послуг такими послугами: 



-№19.02-01 “Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування у 
денний час”; 
-№19.02-02 “Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування у 
нічний час”; 
-№23.01-10 “Продовження дії паспорта відкритого літнього майданчика для 
здійснення підприємницької діяльності на базі стаціонарних закладів 
ресторанного господарства”; 
-№51/2 “Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, які 
побудовані без дозволу на виконання будівельних робіт”; 
-№51/3 “Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації, 
які побудовані без дозволу на виконання будівельних робіт”. 
 
    3.Назву адміністративної послуги №23.01-09 “Надання паспорта 
відкритого літнього майданчика для здійснення підприємницької діяльності 
на базі стаціонарних закладів ресторанного господарства” викласти у такій 
редакції: 
-№23.01-09 “Надання та припинення дії паспорта відкритого літнього 
майданчика для здійснення підприємницької діяльності на базі стаціонарних 
закладів ресторанного господарства”. 
 

4.Керівникам управління містобудування та архітектури, управління 
економіки та підприємництва, управління державної архітектурно-
будівельної інспекції у Закарпатській області протягом 5-ти календарних днів 
після прийняття даного рішення подати в ЦНАП інформаційні та 
технологічні картки адміністративних послуг. 

 
5.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Геворкян Д.С. 
 
 
 

Міський голова                                                                                В.Погорелов 
 
 
 
 


