
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.10.13       Ужгород               № 380 
 
Про затвердження переліку  
адміністративних послуг 
 
 

З метою підвищення ефективності діяльності виконавчого комітету 
міської ради, спрямованої на надання якісних адміністративних послуг, 
керуючись п.6 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги» та п.6 ст. 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комітет міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити перелік адміністративних послуг згідно з додатком. 
2. Керівникам структурних підрозділів міської ради протягом 10-ти  

календарних днів після прийняття даного рішення розробити та подати в 
ЦНАП для подальшого погодження міським головою оновлені інформаційні 
та технологічні картки відповідно до затвердженого переліку. 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2012 року за 
№ 121 вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови, керуючого справами виконкому Д.Геворкян. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                 В.Погорелов 



         Додаток  
              до рішення виконкому  
          від 16.10.13 № 380 

 
ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
які надаються структурними підрозділами  

виконавчого комітету Ужгородської міської ради  
через центр надання адміністративних послуг 

 
№ п/п Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання 

адміністративної послуги 
1.  Підготовка та завіряння копій рішень, 

витягів з них, підготовка ксерокопій 
Протокольний відділ 
 

2.  Надання дозволу на здійснення  
правочинів щодо нерухомого майна, 
право власності на яке або право 
користування яким має дитина 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 
 

3.  Надання рішення щодо визначення або 
зміни прізвища, по батькові дитини 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

4.  Надання рішення про можливість 
передачі дитини матері, батькові, які 
повернулися з місць позбавлення волі 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

5.  Надання висновку про можливість бути 
усиновлювачами 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

6.  Реєстрація покинутої дитини Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

7.  Надання висновку про доцільність 
позбавлення батьківських прав 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

8.  Встановлення опіки (піклування) над 
малолітньою (неповнолітньою) дитиною 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

9.  Надання дозволу на призначення 
періодичних зустрічей батьків, що 
проживають окремо, з дітьми 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

10.  Надання дозволу на укладання договору 
про припинення права на аліменти на 
дитину, в зв’язку з набуттям нею права 
власності на квартиру 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

11.  Надання клопотання про призначення 
опіки над житлом 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

12.  Надання дозволу на реєстрацію та 
перереєстрацію дитини 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

13.  Надання висновку про доцільність зміни 
місця проживання дитини 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 



14.  Влаштування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування до 
інтернатних закладів 

Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради 

15.  Соціальний супровід сімей/осіб, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинахУжгородський міський центр 
соціальних служб для сімї, дітей та 
молоді 

Ужгородський міський центр  
соціальних служб для сімї, дітей 
та молоді 

16.  Встановлення статусу батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

17.  Надання путівок на оздоровлення дітей, 
які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

18.  Присвоєння почесного звання «Мати-
героїня» 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

19.  Підтвердження діяльності з надання 
культурно-розважальних, спортивно-
видовищних послуг з погодженням 
режиму роботи на стаціонарний об'єкт 
сфери послуг 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

20.  Погодження цілодобового режиму роботи 
на об’єкт з надання культурно-
розважальних послуг 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

21.  Підтвердження діяльності з надання 
культурно-розважальних послуг на 
тимчасові обє’кти з погодженням режиму 
роботи 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

22.  Погодження  місця розташування цирків Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

23.  Надання будівельного паспорта забудови 
земельної ділянки 

Управління містобудівного 
комплексу та земельних ресурсів 

24.  Надання містобудівних умов та обмежень 
забудови земельної ділянки 

Управління містобудівного 
комплексу та земельних ресурсів 

25.  Погодження, реєстрація та видача 
технічного паспорта вивіски 

Управління містобудівного 
комплексу та земельних ресурсів 

26.  Надання паспорта прив’язки тимчасової 
споруди (ТС) для провадження 
підприємницької діяльності 

Управління містобудівного 
комплексу та земельних ресурсів 
 

27.  Надання рішень про присвоєння, зміну 
поштової адреси 

Управління містобудівного 
комплексу та земельних ресурсів 

28.  Надання погодження на внутрішнє 
препланування і переобладнання 
житлових приміщень (квартир) 

Управління містобудівного 
комплексу та земельних ресурсів 

29.  Надання рішення міської ради про Управління містобудівельного 



поновлення/припинення договору оренди 
землі 
 

комплексу та земельних ресурсів 
відділ регулювання земельних 
відносин 

30.  Надання рішення міської ради про 
внесення змін/скасування рішень 

Управління містобудівельного 
комплексу та земельних ресурсів 
відділ регулювання земельних 
відносин 

31.  Надання рішення міської ради про 
затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки або 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних 
ділянок 

Управління містобудівельного 
комплексу та земельних ресурсів 
відділ регулювання земельних 
відносин 

32.  Надання рішення міської ради про 
затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  

Управління містобудівельного 
комплексу та земельних ресурсів 
відділ регулювання земельних 
відносин 

33.  Надання рішення міської ради про 
затвердження звіту про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки 

Управління містобудівельного 
комплексу та земельних ресурсів 
відділ регулювання земельних 
відносин 

34.  Надання рішення міської ради про дозвіл 
на розробку технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки або технічної 
документації із землеустрою щодо поділу 
та об’єднання земельних ділянок 

Управління містобудівельного 
комплексу та земельних ресурсів 
відділ регулювання земельних 
відносин 

35.  Надання рішення міської ради про дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та/або про 
проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки 

Управління містобудівельного 
комплексу та земельних ресурсів 
відділ регулювання земельних 
відносин 

36.  Рішення про зміну статусу квартири 
 

Департамент міського 
господарства 

37.  Розпорядження про надання аварійного 
дозволу на проведення земляних робіт 

Департамент міського 
господарства 

38.  Рішення про надання дозволу на 
проведення земляних робіт 

Департамент міського 
господарства 

39.  Видача дозволу на створення органу 
самоорганізації населення 

Департамент міського 
господарства 



40.  Приватизація державного житлового 
фонду 

Департамент міського 
господарства 

41.  Прийняття на квартирний та 
кооперативний облік 

Департамент міського 
господарства 

42.  Видача ордеру на житлове приміщення Департамент міського 
господарства 

43.  Надання дозволу на укладення договору 
житлового найму 

Департамент міського 
господарства 

44.  Надання погодження на проведення робіт 
із обрізки, кронування, зрізування 
зелених насаджень 

Департамент міського 
господарства 

45.  Надання технічних умов на благоустрій 
прилеглої території 

Департамент міського 
господарства 

46.  Надання технічних умов на відведення 
поверхневих стоків із прилеглої території 

Департамент міського 
господарства 

47.  Надання дозволів на підзахоронення на 
закритих кладовищах 

Департамент міського 
господарства 

48.  Надання згоди на поліпшення 
орендованого нерухомого майна, що 
перебуває у комунальній власності 

Департамент міського 
господарства 

49.  Надання в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності 

Департамент міського 
господарства 

50.  Укладання на новий термін договорів 
оренди на об’єкти комунальної власності 

Департамент міського 
господарства 

51.  Приватизація об’єктів комунальної 
власності територіальної громади 
(шляхом викупу орендарем) 

Департамент міського 
господарства 

52.  Укладання договорів оренди земельних 
ділянок, що знаходяться у власності 
територіальної громади м.Ужгорода 

Департамент міського 
господарства 

53.  Укладання договорів сервітутного 
користування земельними ділянками, що 
знаходяться у власності територіальної 
громади м.Ужгорода. 

Департамент міського 
господарства 

54.  Поновлення договорів оренди земельних 
ділянок, що знаходяться у власності 
територіальної громади м.Ужгорода 

Департамент міського 
господарства 

55.  Надання пріоритету на місце 
розташування рекламного засобу 

Департамент міського 
господарства 



56.  Переоформлення гаражів при укладанні 
договорів купівлі-продажу, дарування та 
оформленні спадщини 

Департамент міського 
господарства 

57.  Надання дозволів на влаштування 
автономного опалення 

Департамент міського 
господарства 

58.  Зняття з балансу та обслуговування 
будинків 

Департамент міського 
господарства 

59.  Передача на баланс житлового будинку Департамент міського 
господарства 

60.  Видача посвідчення реабілітованого Юридичний відділ 

61.  Видача дубліката свідоцтва на право 
власності на обєкт нерухомого майна 

Юридичний відділ 

62.  Видача довідки з реєстру документів 
дозвільного характеру 

Відділ (Офіс) з видачі документів 
дозвільного характеру 

63.  Видача підтверджень торговельної 
діяльності та надання послуг з 
погодженням режиму роботи суб'єкта 
господарювання на стаціонарні об’єкти 
торгівлі та сфери послуг 

Управління економіки та 
підприємництва 

64.  Видача підтвердженя торговельної 
діяльності та надання послуг з 
погодженням режиму роботи суб’єкта 
господарювання на тимчасові об’єкти 
торгівлі та сфери послуг  

Управління економіки та 
підприємництва 

65.  Погодження цілодобового режиму роботи 
об’єктам торгівлі та сфери послуг  

Управління економіки та 
підприємництва 

66.  Видача погодження місця розташування 
пересувного обладнання та видача 
підтверджень торговельної діяльності на 
тимчасові об'єкти торгівлі та сфери 
послуг, з погодженням режиму роботи 

Управління економіки та 
підприємництва  

67.  Підтвердження діяльності надання послуг  
з погодженням режиму роботи готельних 
комплексів 

Відділ інвестицій, інновацій, 
розвитку та туризму 
 

  
 
Заступник міського голови, 
Керуючий справами виконкому       Д.Геворкян 
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