
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
11.05.2016    Ужгород     № 154 

 

Про зміни і доповнення 

до переліку адміністративних послуг 

та 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 Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014р. №442 

«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», рішенням 

виконкому 27.04.2016. № 133 «Про Порядок розміщення пересувного 

обладнання для здійснення підприємницької діяльності», 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: 

-17-01. Підтвердження діяльності надання послуг з погодженням режиму 

роботи готельних комплексів; 

 -  Реєстрація місця проживання особи. 

1.2.Доповнити перелік адміністративних послуг такими послугами: 

-32.01-01. Реєстрація місця проживання/перебування особи; 

-32.01-02. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи; 

-32.01-03. Реєстрація місця проживання/перебування особи одночасно зі 

зняттям з реєстрації місця проживання/перебування особи; 

-33.01-01. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно; 

-33.01-02. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно; 

-33.01-03. Державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно; 
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2. 

- 33.01-04. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме 

майно; 

-33.01-05. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; 

-33.01-06. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав; 

-33.01-07. Внесення змін до записів до ДРРП на нерухоме майно; 

-32.01-01. Про державну реєстрацію створення юридичної особи; 

-32.01-02. Про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-32.01-03. Про державну реєстрацію переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту; 

-32.01-04. Про внесення рішення засновників(учасників) юридичної особи 

або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті ліквідації; 

-32.01-05. Про зміну складу комісії з припинення юридичної особи в 

результаті ліквідації; 

-32.01-06. Про внесення відміни рішення засновників(учасників) 

юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 

-32.01-07. Про проведення державної реєстрації припинення юридичної 

особи в результаті її ліквідації; 

-32.01-08. Про внесення рішення засновників(учасників) юридичної особи 

або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті реорганізації; 

-32.01-09. Про зміну складу комісії з припинення юридичної особи в 

результаті реорганізації; 

-32.01-10. Про внесення відміни рішення засновників(учасників) 

юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті реорганізації; 

-32.01-11. Про проведення державної реєстрації припинення юридичної 

особи в результаті її реорганізації; 

-32.01-12. Про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну 

особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

-32.01-13. Про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 

-32.01-14. Про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця; 

-32.01-15. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про 

фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

-32.01-16. Про включення відомостей про фізичну особу – підприємця до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

-32.01-17. Про проведення державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; 

-32.01-18. Про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців; 
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             3. 

-32.01-19. Видача копії документів з реєстраційної справи; 

-19.01-03. Розміщення пересувного обладнання для здійснення 

підприємницької діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та 

побутового обслуговування; 

-27.02-03. Розміщення пересувного обладнання для здійснення 

підприємницької діяльності у сфері відпочинку та розваг.  

  2. Виключити з переліку документів дозвільного характеру, 

затвердженого рішенням виконкому 23.03.2016 № 86, а саме: 

- видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, 

експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в 

установах організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних 

агентів, хімічної сировини; 

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації 

на розроблювану техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; 

- висновок державної санітарно-епідеміологічної 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; 

- дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел іонізуючого 

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 санітарно-епідеміологічної експертизи діючих 

об”єктів, у тому числі військового та оборонного призначення; 

 - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти 

тощо. 

3. Керівникам  управлінь: у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, 

економіки та підприємництва, відділів:  реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, реєстрації речових прав на нерухоме майно протягом 5-ти 

календарних днів після прийняття даного рішення подати у Центр надання 

адміністративних послуг інформаційні та технологічні картки адміністративних 

послуг. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 


