
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 30.07.2018     Ужгород                   № 219 

 

 

Про зміни та доповнення  

до переліку адміністративних послуг 

 

 

Відповідно до вимог законів України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги”, “Про екологічну 

експертизу”, “Про відходи”, “Про охорону навколишнього природного 

середовища”, “Про охорону праці”, Наказу Міністерства Юстиції України “Про 

затвердження типових інформаційних карток” від 22.06.2018 №1952/5, 

керуючись 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 

22.03.2017 № 94, такі зміни: 

1.1. Вилучити з переліку документів дозвільного характеру: 

- послуги, що надаються департаментом екології та природних ресурсів 

Закарпатської обласної державної адміністрації, а саме:          

“п.22 Видача висновку державної екологічної експертизи; 

п.24 Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів ІІ-ІІІ груп”; 

- послугу, що надається управлінням Держпраці у Закарпатській області 

“п.8 Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки”. 

1.2. Назву суб”єкта надання адміністративних послуг, зазначеного у 

пунктах 36-38 Переліку документів дозвільного характеру “Закарпатська 

обласна державна адміністрація Департамент житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури”  



замінити на:  “Закарпатська обласна державна адміністрація Департамент 

інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та житлово-комунального господарства”. 

2. Доповнити перелік адміністративних послуг, що надаються 

структурними підрозділами виконавчого комітету Ужгородської міської ради, а 

саме: 

- послугою, що надається відділом державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень “Заборона вчинення реєстраційних дій”; 

- послугами, що надаються відділом обліку, розподілу та приватизації 

житла департаменту міського господарства, а саме: 

“Прийняття громадян на соціальний квартирний облік при виконавчому 

комітеті за місцем проживання, внесення змін в облікові справи, зняття з 

обліку; 

Надання житла з фонду соціального призначення”. 

3. Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, відділу обліку, розподілу та приватизації житла департаменту 

міського господарства протягом п’яти календарних днів після прийняття цього 

рішення подати в Центр надання адміністративних послуг виконкому 

Ужгородської міської ради інформаційну та технологічну картки зазначеної 

адміністративної послуги. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 

 


