
Звіт по послугах за 2019 рік

N з/п Код послуги Назва послуги Разом

1  34/60  Подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічн          2
2  37-02  Видача архівних довідок, що підтверджують обрання особи депут   1
3  37-01  Видача архівних витягів та копій з рішень (розпоряджень) та матер   67
4  37-03  Видача архівних довідок про заробітну плату або стаж роботи гро        280
5 55  ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ    506
6 61  ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНО            1
7  62(3)  НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У           7
8  62а  НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У             2
9  42 (1)   (для отримання копії документації із землеустрою)Видача відомо             10

10 43  Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність з         271
11 45  Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову о   636
12 58  ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕ              2
13  62(2)  НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У  1
14  62в  НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У         1010
15 42  (для отримання копії Державного акту)Видача відомостей з докум           11
16 56  ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕ       22
17  62б  НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У           36
18  34-22  Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фіз       224
19  34-23  Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідн               10
20  05/01  Видача копій рішень (розпоряджень), витягів  із них,  ксерокопій д       25
21  23.03-06  Надання рішення міської ради про затвердження проектів землеу         240
22  23.03-07  Надання рішення міської ради про приватизацію земельної ділянк             43
23  23.03-07 (1)  Надання рішення міської ради про приватизацію земельної ділянк              1
24  23.03-01  Надання рішення міської ради про надання дозволів на розробку      303
25  23.03-01 (1)  Надання рішення міської ради про надання дозволів на розробку           8
26  23.03-02  Надання рішення міської ради про надання дозволів на складання          57
27  23.03-04  Надання рішення міської ради про припинення договорів оренди  14
28  23.03-09  Надання рішення міської ради про поновлення договорів оренди  30
29  23.03-02 (1)  Надання рішення міської ради про надання дозволів на складання               2
30  23.03-03  Надання рішення міської ради про зміни та скасування рішень 47
31  23.03-05  Надання рішення міської ради про надання дозволів на проведен      54
32  23.03-08  Надання рішення міської ради про затвердження технічної докум 105
33  23.03-11  Рішення міської ради про передачу у користування (в тому числі н                15
34  23.03-06 (1)  Надання рішення міської ради про затвердження проектів землеу         42
35  23.03-10  Рішення міської ради про надання згоди на складання технічної д       7
36  21.03-09  Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунально  1
37  21.03-10  Рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійн             8
38  32.01-06  Видача довідки про відсутність зареєстрованих у житловому прим  523
39  32.01-01  Реєстрація місця проживання/перебування 1678
40  32.01-02  Зняття з реєстрації місця проживання 1206
41  32.01-04  Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 2622
42  32.01-05  Видача довідки про кількість зареєстрованих у житловому приміщ  1040
43  32.01-03  Реєстрація місця проживання/перебування особи одночасно з зня      1261
44  07.04.3-24.03  Переоформлення дозволу( санітарного паспорта) 5
45  02.3-24  Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадять діяль         6
46  07.04.3-24.01  Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивним  21
47  02.3-24  Анулювання експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що          2
48  03.1.-20/03  Рішення про надання у постійне користування та надання в оренд            19
49  03-13/02  Висновок державної експертизи землевпорядної документації дл      559



50  64(ГУ)  Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена д      1
51  16,1-02  Дозвіл на зняття та перенесення  (грунтового покриву та родючого  3
52  03.1.-20/03  Рішення про надання у постійне користування та надання в оренд       1
53  58(ГУ)  Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін д            35
54  03-01/03-1  Реєстрація декларації про утворення відходів 39
55  03-01/05-1  Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ст           3
56  03-01/05-1/1  Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосфе    1
57  01-19-05  Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних д      11
58  01-19-06  Погодження відповідних програм охорони культурної спадщини 1
59  01-19-08  Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ла                     14
60  24.02-01  Дозвіл на переведення житлових будинків і приміщень (квартир) у 11
61  24.02-02 (3)  Переоформлення гаражів при укладанні договорів купівлі-продаж        10
62  24.05-07  Включення об'єкту комунального майна до переліку об'єктів, що п    9
63  24.06-01  Надання дозволу на укладення договору житлового найму 61
64  24.06-06  Надання житла з фонду соціального призначення 2
65  24.07-02  Технічні умови на благоустрій прилеглої території 22
66  24.08-01  Рішення про зняття з балансу та обслуговування будинків 4
67  24.08-08  Продовження дозволу на проведення робіт з порушення цілісност   7
68  24.05-02  Надання погодження на передачу земельної ділянки в суборенду 8
69  24.06-02  Видача ордеру на житлове приміщення 2
70  24.06-03  Прийняття на квартирний та кооперативний облік 40
71  24.02-02 (2)  Переоформлення гаражів при укладанні договорів купівлі-продаж        25
72  24.05-03  Встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами 97
73  24.05-04  Надання в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 20
74  24.07-01  Погодження на проведення робіт формувальної обрізки, зрізуван   41
75  24.07-03  Технічні умови на відведення поверхневих стоків із прилеглої тери 5
76  24.08-05   Надання аварійного дозволу на проведення робіт з порушення ці   88
77  24.02-02  Переоформлення гаражів при укладанні договорів купівлі-продаж       56
78  24.02-02 (4)  Для розміщення гаража 28
79  24.05-06  Надання згоди на поліпшення орендованого нерухомого майна, щ     9
80  24.05-09  Дозвіл на розміщення засобів зовнішньої реклами 81
81  24.06-04  Приватизація державного житлового фонду 96
82  24.06-05  Прийняття громадян на соціальний квартирний облік при виконав             4
83  24.08-04  Надання дозволу на проведення робіт з порушення цілісності об’є  42
84  01-12/24/01  (на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної діля                    34
85  01-12/24/01 (2)  (на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановл                           12
86  01-12/24/01 (3)  (при наданні земельної ділянки право власності на яку зареєстров                             3
87 69  (Для громадян) Рішення (розпорядження) про передачу у власніст       8
88  35.01-01 (2)  Видача дубліката свідоцтва на право власності (Юридичній особи 3
89  35.01-02  Виправлення відомостей, внесених до свідоцтв про право власнос 10
90  35.01-01  Видача дубліката свідоцтва на право власності (Фізичні особи) 12
91  1-ЗК  Видача дозволу на спеціальне водокористування 13
92  14-06  Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 7
93  14-11  Надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання та пере       1
94  14-01  Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майн            57
95  14-08  Надання рішення (висновку) щодо визначення способів участі у ви          2
96  14-12  Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування щодо визн    13
98  36.01-02  Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об             79
99  36.01-05  Скасування повідомлення про початок виконання підготовчихбуд  15

100  36.01-06  Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про по     12
101  36.01-17  Скасування декларації про початок виконання будівельних робіт 2
102  36.01-18 (1)  Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо          22
103  36.01-01  Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт ,про змін         26



104  36.01-09  Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації обєкта 2
105  36.01-12   Видача дозволу на виконання будівельних робіт 34
106  36.01-13  Внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт 10
107  36.01-14  Видача сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівн              24
108  36.01-03  Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об        133
109  36.01-04  Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовч  15
110  36.01-08  Реєстрації декларації про готовність  до експлуатації обєкта, будів       78
111  36.01-10  Реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації, що за         69
112  36.01-15   Скасування  дозволу на виконання будівельних робіт 1
113  36.01-17  Скасування декларації про початок виконання підготовчих / будів  1
114  36.01-18  Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо         108
115  28-03-01  Погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об'є 1
116  51-4  реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта (щодо    1101
117  51-2  Реєстрації декларації про готовність до експлуатації самочинно зб          16
118  51-3  Внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатац 11
119  51-1   Реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації, що за        283
120 51  Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будів       869
121  07-02-01   Відомча реєстрація (тимчасової реєстрації) великотоннажних та ін             92
122  07-02-02  Відомча перереєстрація  великотоннажних та інших технологічних           16
123  07-02-03  Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспор           32
124  07-07/06  Реєстрація декларації відповідності матеріально технічної бази ро          122
125  07-07/02  Дозвіл на викон.робі підв.небезпеки та на експлуатацію (застосува       328
126  07-07/05  Анулювання дозволу на викон.робі підв.небезпеки та на експлуат        2
127  19.02-01  Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування у д  75
128  19.02-02  Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування у н  8
131  01-13/97-02/3  Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ла                     2
132  23.01-01  Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єк  74
133  23.01-02  Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки 182
134  23.01-03  Надання паспорта прив'язки тимчасової споруди (ТС) для провадж   28
135  23.01-05 (01)  Припинення дії технічного паспорта вивіски 8
136  23.01-06  У разі присвоєння поштової адреси індивідуальному новозбудова   22
137  23.01-06 (1)  У разі зміни адреси об'єкта нерухомого майна при його об'єднанн                12
138  23.01-07 (1)  У разі реконструкції або реставрації об'єкта з розширенням та заб   19
139  23.01-07 (2)  У разі зміни функціонального призначення приміщення/будівлі (в  17
140  23.01-08  Внесення змін в  будівельний паспорт забудови земельної ділянки 17
141  23.01-11  ( У разі технічної помилки)Внесення змін в  містобудівні умови та     2
142  23.01-12  (У разі виявлення технічної помилки) Внесення змін в  містобудівн        6
143  23.01-12 (1)  (У разі зміни намірів) Внесення змін в  містобудівні умови та обме     8
144  23.01-13   Продовження дії технічного паспорта вивіски 82
145  23.01-15(1)   (При реконструкції об'єктаі) Договір про пайову участь замовника         33
146  23.01-06  У разі присвоєння поштової адреси об"єктам яким надано будпас      23
147  23.01-06 (3)  житловим та нежитловим приміщенням, що реконструюються: 4
148  23.01-06 (6)  проектованим житловим будинкам та нежитловим будівлям 9
149  23.01-06 (7)  при розподілі існуючої квартири, будинку, нежитлового приміщен 5
151  23.01-06 (8)  У разі підтвердження поштової адреси об'єктам нерухомого майн 2
152  23.01-07 (2)  Надання містобудівних умов та обмежень  для проектування об'є            13
153  23.01-07 (3)  Надання містобудівних умов та обмежень  для проектування об'є             22
154  23.01-11(1)  (У разі зміни намірів) Внесення змін в  містобудівні умови та обме     9
155  23.01-05  Погодження, реєстрація, видача та припинення дії технічного пасп  428
156  23.01-06 (2)  новозбудованим багатоквартирним житловим будинкам, квартир    3
157  23.01-06 (5)  реконструйованої квартири у зв'язку із виведенням в окреме буди 4
158  23.01-07 (4)  Надання містобудівних умов та обмежень  для проектування об'є         26
159  23.01-09 (1)  Припинення дії паспорта відкритого літнього майданчика 13



160  23.01-10  Продовження дії паспорта відкритого літнього майданчика для зд        37
161  23.01-14  Висновок щодо погодження структурним підрозділом у сфері міст         389
162  23.01-15   (При новому будівництві) Договір про пайову участь замовника у        23
163  23.01-06 (4)  У разі зміни поштової адреси з метою упорядкування нумерації 3
164  23.01-07 (1)  Надання містобудівних умов та обмежень  для проектування об’є          17
165  23.01-07 (4)  Без зміни функціонального призначення приміщення/будівлі, але                 1
166  23.01-09  Надання  паспорта відкритого літнього майданчика для здійсненн        49
167  23.01-16  Надання інформаційної довідки щодо відповідності місця розташу    9
168  01-01  Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові а      23
169  01-02  Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожн    105
170  08-01  Видача посвідчення реабілітованого 1
171  08-02  Реєстрація громадського формування з охорони громадського 2
172  08-04   Видача посвідчень членам громадського формування з охорони г     1
173  27.04-01 (3)  Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї (В разі  1
174  27.04-01 (4)  Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї (Досягн    13
175  27.04-01  Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї 8
176  27.04-02  Видача довідки про не отримання посвідчення багатодітної сім’ї 7
177  27.04-01 (6)  Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї (Діти ст         3
178  27.02-03  Розміщення об"єктів та надання послуг у сфері розваг 1
179 33.01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 2944
180  27.04-01 (5)  Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї (Заміна     2
181 34.01 Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців 2973
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