
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17.01.2018        Ужгород              № 18  

 

Про доповнення та зміни до переліку  

адміністративних послуг 

 

 

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, відповідно до вимог Законів України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», “Про адміністративні 

послуги”, “Про охорону навколишнього природного середовищ”, “Про 

природно-заповідний фонд України”, “Про Державний земельний кадастр”, на 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року 

№782 –р, 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 

22.03.2017 № 94, такі доповнення: 

1.1.Доповнити перелік адміністративних послуг, які надаються відділом в 

Ужгородському районі Головного Управління Держгеокадастру у 

Закарпатській області та Головним Управлінням Держгеокадастру у 

Закарпатській області: 

-Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки 

про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним 

видом її цільового призначення (використання); 

-Надання відомостей з державного земельного кадастру  у формі витягу з 

державного земельного кадастру про земельну ділянку; 

-Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель; 

-Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць; 

-Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, 

кадастрово їкарти (плану); 



-Наданн явідомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, 

що містить узагальнену інформацію про землі (території); 

-Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу; 

-Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження 

у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами з видачею витягу; 

-Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу; 

-Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з 

видачею витягу; 

-Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з 

видачею витягу; 

-Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку; 

-Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного 

земельного кадастру. 

1.2.Доповнити перелік документів дозвільного характеру, які надаються 

Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської обласної 

державної адміністрації: 

-Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення; 

-Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення. 

1.3.Назву суб’єкта надання адміністративних послуг, зазначеного у 

п.п.108-132 Переліку адміністративних послуг, затвердженого рішенням 

виконкому 22.03.2017 №94, а саме: “Відділ архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Ужгородської міської ради ” на “Управління 

Державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради”. 

2.Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної 

державної адміністрації, відділу в Ужгородському районі Головного 

Управління Держгеокадастру у Закарпатській області, Головному Управлінню 

Держгеокадастру у Закарпатській області, Управлінню Державного 

архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради протягом 5-ти 

календарних днів після прийняття цього рішення подати в Центр надання 

адміністративних послуг виконкому Ужгородської міської ради інформаційні та 

технологічні картки адміністративних послуг. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 


