
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.11.2019     Ужгород                    № 426 

 

№3 від 09.01.2020 №35 від 22.01.2020 №84 від 26.02.2020 

   

 

Про затвердження переліків  

адміністративних послуг 

 

            Відповідно до вимог законів України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», 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. Затвердити переліки адміністративних послуг, а саме: 

- перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами 

Ужгородської міської ради, згідно з додатком 1; 

- перелік адміністративних послуг, які надаються територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади, згідно з додатком 2; 

           - перелік документів дозвільного характеру згідно з додатком 3. 

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради та органів 

виконавчої влади, адміністративні послуги яких надаються через центр 

надання адміністративних послуг, протягом 5-ти робочих днів після прийняття 

зазначеного рішення подати до центру надання адміністративних послуг 

розроблені і оновлені  інформаційні та технологічні картки відповідно до 

затверджених переліків. 

3. Рішення виконкому 22.03.2017 № 94 зі змінами та доповненнями 

визнати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

Міський голова                                                                        Богдан АНДРІЇВ  

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%92_3.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%92_35.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D0%92_84_1.pdf


 

          Додаток 1 

         до рішення виконкому 

         27.11.2019 № 426 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами 

Ужгородської міської ради 

№ п/п Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання 

послуги 

1.  Видача копій рішень/ розпоряджень, витягів 

із них, ксерокопій документів, що стали 

підставою для їх прийняття 

Відділ 

документального та 

організаційного 

забезпечення  

2.  Надання дозволу на вчинення правочинів 

щодо нерухомого майна, право власності на 

яке або право користування яким має дитина 

Служба у справах 

дітей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Розв’язання спору між батьками щодо 

визначення або зміни прізвища та імені 

дитини 

4.  Надання висновку про можливість передачі 

дитини матері, батьку, які повернулись з 

місць позбавлення волі 

5.  Надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

6.  Надання дозволу на отримання грошових 

вкладів або грошової компенсації від імені 

дитини  

7.  Надання висновку про доцільність 

позбавлення або поновлення батьківських 

прав 

8.  Встановлення опіки (піклування) над 

малолітньою (неповнолітньою) дитиною 

9.  Надання рішення (висновку) щодо 

визначення способів участі у вихованні 

дитини того з батьків, хто проживає окремо 

від неї 

10.  Надання дозволу на укладання договору про 

припинення права на аліменти на дитину у 

зв’язку з набуттям права власності на 

нерухоме майно 

11.  Встановлення опіки над майном дитини-



сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування  

 

 

 

12.  Надання дозволу на зняття з реєстрації  місця 

проживання та перереєстрацію дитини - 

сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

13.  Надання висновку (рішення) органу опіки та 

піклування щодо визначення місця 

проживання дитини 
Служба у справах 

дітей  

 

 

 

  

14.  Влаштування дітей до державних дитячих 

закладів  

15.  Надання статусу дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

16.  Надання висновку органу опіки та 

піклування щодо цільового витрачання 

аліментів на дитину 

17.  Надання рішення органу опіки та піклування 

про затвердження висновку служби у справах 

дітей про підтвердження місця проживання 

дитини для її тимчасового виїзду за межі 

України 

18.  Встановлення режиму роботи закладам 

сфери обслуговування (діяльність спортивно-

видовищних, культурно-розважальних 

закладів) 

Управління у 

справах культури, 

молоді та спорту  

19.  Надання містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єктів будівництва, 

реконструкції, реставрації  

Управління 

містобудування та 

архітектури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Внесення змін в  містобудівні умови та 

обмеження для проектування об’єктів 

будівництва, реконструкції, реставрації 

21.  Надання будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки  

22.  Внесення змін до будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 

23.  Оформлення/продовження строку дії 

паспорта прив’язки тимчасової споруди (ТС) 

для провадження підприємницької діяльності 

24.  Погодження, продовження та припинення дії 

технічного паспорта вивіски 

25.  Присвоєння, зміна та підтвердження 

поштових (юридичних) адрес об’єктам 



нерухомого майна в місті Ужгород  

 

 

 

 

 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Надання, продовження / припинення дії 

паспорта відкритого літнього майданчика 

для здійснення підприємницької діяльності 

на базі стаціонарних закладів ресторанного 

господарства 

27.  Висновок щодо погодження структурним 

підрозділом у сфері містобудування та 

архітектури проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

28.  Договір про пайову участь замовника у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури міста 

29.  Погодження паспорта опорядження 

(оздоблення) фасадів будівель і споруд 

30.  Внесення змін у частині ескізів 

фасадів/переоформлення/анулювання 

паспорта прив’язки тимчасової споруди (ТС) 

для провадження підприємницької діяльності 

31.  Розгляд заяви про можливість розміщення 

тимчасової  споруди (ТС) для  провадження  

підприємницької  діяльності 

32.  Рішення міської ради про надання дозволів 

на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

Відділ 

землекористування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  Рішення міської ради про надання згоди на 

складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

34.  Рішення міської ради про зміни та 

скасування рішень 

35.  Рішення міської ради про припинення 

договорів оренди земельних ділянок 

36.  Рішення міської ради про надання дозволів 

на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок 

37.  Рішення міської ради про передачу у 

власність, надання у постійне користування 

та оренду земельних ділянок, що 

перебувають у державній та комунальній 

власності 

38.  Рішення про продаж земельних ділянок 

державної та комунальної власності 



39.  Рішення міської ради про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок 

 

 

 

 

 

40.  Рішення міської ради про надання згоди на 

складання технічної документації щодо 

поділу та об'єднання земельних ділянок 

41.  Рішення міської ради про передачу у 

користування (в тому числі на умовах 

оренди) земельних ділянок, що перебувають 

у комунальній власності без складання 

документації із землеустрою 

42.  Рішення про заміну сторони в договорі 

оренди землі 

43.  Надання дозволу на укладення договору 

житлового найму (передачу паю на квартиру 

в житлово-будівельному кооперативі) 

Департамент 

міського 

господарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  Видача ордера (службового ордера) на 

житлове приміщення 

45.  Прийняття на квартирний та кооперативний 

облік 

46.  Приватизація державного житлового фонду 

47.  Прийняття громадян на соціальний 

квартирний облік при виконавчому комітеті 

за місцем проживання, внесення змін в 

облікові справи, зняття з обліку 

48.  Надання житла з фонду соціального 

призначення 

49.  Погодження на проведення робіт із 

формувальної обрізки, зрізування зелених 

насаджень 

50.  Технічні умови на благоустрій прилеглої 

території об’єктів нового будівництва та 

реконструкції 

51.  Технічні умови на відведення поверхневих 

стоків із прилеглої території  

52.  Надання в оренду/укладення на новий термін 

договорів оренди на об’єкти комунальної 

власності 

53.  Надання згоди на поліпшення орендованого 

нерухомого майна, що перебуває у 

комунальній власності 

54.  Включення об’єкта комунального майна до 

переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу 



55.  Надання погодження на передачу земельної 

ділянки в суборенду 

 

 

 

 

 

Департамент 

міського 

господарства 

56.  Розміщення та переоформлення гаражів у 

м.Ужгороді 

57.  Укладання договорів сервітутного 

користування земельними ділянками, що 

знаходяться у власності територіальної 

громади м.Ужгорода. 

58.  Дозвіл на переведення житлових будинків і 

приміщень (квартир) у нежитлові 

59.  Встановлення пріоритету на розміщення 

зовнішньої реклами 

60.  Надання дозволу на підзахоронення на 

закритих кладовищах 

61.  Надання (продовження) дозволу на 

проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою 

62.  Надання аварійного дозволу на проведення 

робіт з порушення цілісності об’єктів 

благоустрою 

63.  Видача дозволу на створення органу 

самоорганізації населення 

64.  Узгодження статуту громадського 

формування з охорони громадського порядку 

і державного кордону 

Управління 

правового 

забезпечення 

 65.  Видача посвідчень членам громадського 

формування з охорони громадського порядку 

та або державного кордону 

66.  Видача посвідчення реабілітованого 

67.  Встановлення режиму роботи закладам 

сфери обслуговування  
Управління 

економічного 

розвитку міста 68.  Розміщення обʼєктів дрібнороздрібної 

торгівлі 

69.  Реєстрація місця проживання-перебування 

особи 

Відділ реєстрації 

місця проживання  

 

 

 

 

 

 

 

70.  Зняття з реєстрації місця проживання-

перебування особи 

71.  Реєстрація місця проживання/перебування 

особи одночасно зі зняттям з реєстрації місця 

проживання/перебування особи 

72.  Довідка про реєстрацію місця проживання 

особи у житловому приміщенні, будинку 



73.  Видача довідки про кількість зареєстрованих 

у житловому приміщенні\будинку осіб 

 

 

Відділ реєстрації 

місця проживання  

 

74.  Видача довідки про відсутність 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні\будинку осіб 

75.  Видача довідки зареєстрованих осіб на день 

смерті одного з них 

76.  Внесення відомостей до реєстру 

територіальної громади 

77.  Державна реєстрація права власності на 

нерухоме майно 

Відділ державної 

реєстрації речових 

прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

 

78.  Надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

79.  Державна реєстрація іншого (відмінного від 

права власності) речового права на нерухоме 

майно 

80.  Державна реєстрація обтяжень речових прав 

на нерухоме майно 

81.  Взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна 

82.  Скасування запису Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, скасування 

державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, скасування 

рішення державного реєстратора (за 

рішенням суду) 

83.  Внесення змін до записів Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень 

84.  Заборона вчинення реєстраційних дій 

85.  Державна реєстрація створення юридичної 

особи(у тому числі в результаті виділу, 

злиття, перетворення, поділу) 

Відділ державної 

реєстрації 

юридичних осіб та 

фізичних осіб-

підприємців 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.  Державна реєстрація включення відомостей 

про юридичну особу, зареєстровану до 1 

липня 2004 року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному реєстрі  

87.  Державна реєстрація змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної особи 

88.  Державна реєстрація переходу юридичної 

особи на діяльність на підставі модельного 



статуту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ державної 

реєстрації 

юридичних осіб та 

фізичних осіб-

підприємців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.  Державна реєстрація переходу юридичної 

особи з модельного статуту на діяльність на 

підставі власного установчого документа 

90.  Державна реєстрація рішення про виділ 

юридичної особи 

91.  Державна реєстрація рішення про 

припинення юридичної особи (реорганізація, 

ліквідація), прийнятого її учасниками або 

відповідним органом юридичної особи 

92.  Державна реєстрація рішення про відміну 

рішення про припинення юридичної особи, 

прийнятого її учасниками або відповідним 

органом юридичної особи, а у випадках, 

передбачених законом, - відповідним 

органом  

93.  Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії), голови комісії або 

ліквідатора 

94.  Державна реєстрація припинення юридичної 

особи в результаті її ліквідації на підставі 

рішення про припинення юридичної особи, 

прийнятого учасниками юридичної особи або 

відповідного органу юридичної особи 

95.  Державна реєстрація припинення юридичної 

особи в результаті її реорганізації 

96.  Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу юридичної особи 

97.  Державна реєстрація змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі 

98.  Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу юридичної особи 

99.  Державна реєстрація фізичної особи 

підприємцем 

100.  Державна реєстрація включення відомостей 

про фізичну особу – підприємця, 

зареєстровану до 1 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

101.  Державна реєстрація змін до відомостей про 

фізичну особу – підприємця, що міститься в 

Єдиному державному реєстрі 



102.  Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.  Видача витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань 

104.  Видача документів, що містяться в 

реєстраційній справі відповідної юридичної 

особи, громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, фізичної особи – 

підприємця 

105.  Видача дубліката свідоцтва на право 

власності на об’єкт нерухомого майна 

КП “Архітектурно-

планувальне бюро” 

106.  Виправлення відомостей, внесених до 

свідоцтв про право власності на об’єкт 

нерухомого майна помилково 

107.  Повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт, про зміну даних у 

повідомленні про початок виконання 

підготовчих робіт 

Управління 

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

 

 

 

108.  Повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт   

109.  Внесення змін до повідомлення про початок 

виконання підготовчих/будівельних робіт 

110.  Повідомлення про зміну даних у 

зареєстрованій декларації про початок 

виконання підготовчих будівельних робі 

111.  Внесення змін до декларації про готовність 

до експлуатації об’єкта 

112.  Реєстрація декларацій про готовність об’єктів 

до експлуатації  

113.  Реєстрація декларації про готовність об’єкта 

до експлуатації (щодо узаконення самочинно 

збудованих об’єктів) 

114.  Видача (внесення змін, скасування) дозволу 

на виконання будівельних робіт  

115.  Видача сертифіката, що засвідчує 

відповідність закінченого будівництвом 

об’єкта (черги, окремого пускового 

комплексу) 

116.  Скасування декларації (повідомлення) про 

початок виконання підготовчих, будівельних 

робіт  



117.  Видача архівних копій документів Архівний відділ 

118.  Внесення змін до рішення виконкому* Виконком – надавачі 

адміністративних 

послуг 

*У разі допущення технічної помилки. 

 

Керуючий справами виконкому          Олена МАКАРА 

  



Додаток 2 

         до рішення виконкому 

         27.11.2019 № 426 

ПЕРЕЛІК  

адміністративних послуг, які надаються територіальними органами 

центральних органів виконавчої влади  

№ 

п/п 

Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання послуги 

1.  Реєстрація декларації про готовність до 

експлуатації об'єкта, будівництво якого 

здійснено на підставі будівельного паспорта 

Управління Державної 

архітектурно-

будівельної інспекції у 

Закарпатській області  

 

2.  Реєстрація декларації про готовність об`єкта 

до експлуатації, що за класом наслідків 

(відповідальності) належить до об’єктів з 

незначними наслідками (СС1) 

3.  Реєстрація про готовність до експлуатації 

самочинно збудованого об'єкта, на яке 

визнано право власності за рішенням суду 

4.  Внесення змін до декларації про готовність 

об`єкта до експлуатації 

5.  Реєстрація декларації про готовність об’єкта 

до експлуатації (щодо узаконення самочинно 

збудованих об’єктів) 

6.  Реєстрація та ведення обліку 

великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів 

Управління Держпраці у 

Закарпатській області 

7.  Відомча перереєстрація великотоннажних та 

інших технологічних транспортних засобів, 

що не підлягають експлуатації на вулично-

дорожній мережі загального користування 

8.  Зняття з обліку великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів, що не 

підлягають експлуатації на вулично-дорожній 

мережі загального користування 
9.  Видача відомостей з документації із 

землеустрою, що включена до державного 

фонду документації із землеустрою 

Відділ в Ужгородському 

районі Головного 

Управління 

Держгеокадастру у 

Закарпатській області 

 

 

 

 

10.  Видача довідки з державної статистичної 

звітності про наявність земель та розподіл їх 

за власниками земель, землекористувачами, 

угіддями 

11.  Видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки 



12.  Державна реєстрація земельної ділянки з 

видачею витягу з державного земельного 

кадастру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ в Ужгородському 

районі Головного 

Управління 

Держгеокадастру  у 

Закарпатській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Внесення до державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку 

14.  Внесення до державного земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної 

ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

15.  Внесення до державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних 

одиниць, з видачею витягу 

16.  Державна реєстрація обмежень у 

використанні земель з видачею витягу 

17.  Внесення до державного земельного кадастру 

відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами з видачею витягу 

18.  Виправлення технічної помилки у відомостях 

з державного земельного кадастру, допущеної 

органом, що здійснює його ведення, з 

видачею витягу 

19.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі довідки, що містить 

узагальнену інформацію про землі (території) 

20.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі викопіювання з 

картографічної основи державного 

земельного кадастру, кадастрової карти 

(плану) 

21.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі витягу з державного 

земельного кадастру про землі в межах 

території адміністративно-територіальних 

одиниць 

22.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі витягу з державного 

земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель 

23.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі витягу з державного 



земельного кадастру про земельну ділянку Відділ в Ужгородському 

районі Головного 

Управління 

Держгеокадастру  у 

Закарпатській області 

 

24.  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)  

25.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі копій документів, що 

створюються під час ведення державного 

земельного кадастру 

26.  Видача висновку про погодження 

документації із землеустрою 

27.  Погодження Режимів рибогосподарської 

експлуатації водних об’єктів  

Управління Державного 

агентства рибного 

господарства у 

Закарпатській області  

 

28.  Погодження змін та доповнень до Режимів 

рибогосподарської експлуатації водних 

об’єктів  

29.  Дозвіл на відновлення земляних робіт Департамент культури 

Закарпатської обласної 

державної адміністрації 

 

30.  Дозвіл на зміну призначення пам’ятки, її 

частин та елементів, нанесення написів, 

позначок на ній, на її території та в її 

охоронній зоні 

31.  Дозвіл на консервацію, реставрацію, 

реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, 

пристосування пам’яток 

32.  Погодження науково-проектної документації 

на консервацію, реставрацію, реабілітацію, 

музеєфікацію, ремонт, пристосування 

пам'яток місцевого значення 

33.  Погодження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок усіх категорій і 

форм власності 

34.  Погодження відповідних програм охорони 

культурної спадщини 

35.  Державна реєстрація смерті Ужгородський міський 

відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Південно-Західного 

міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м.Івано-

36.  Державна реєстрація розірвання шлюбу 

37.  Державна реєстрація зміни імені 



Франківськ) 

38.  Рішення (розпорядження) про передачу у 

власність та надання у оренду земельних 

ділянок, що перебувають у державній 

власності (для громадян) 

 

Закарпатська обласна 

державна адміністрація 

 

39.  Внесення до державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних 

одиниць, з видачею витягу 

Головне Управління 

Держгеокадастру у 

Закарпатській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  Державна реєстрація обмежень у 

використанні земель з видачею витягу 

41.  Внесення до державного земельного кадастру 

відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами з видачею витягу 

42.  Виправлення технічної помилки у відомостях 

з державного земельного кадастру, допущеної 

органом, що здійснює його ведення, з 

видачею витягу 

43.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі довідки, що містить 

узагальнену інформацію про землі (території) 

44.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі викопіювання з 

картографічної основи державного 

земельного кадастру, кадастрової карти 

(плану) 

45.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі витягу з державного 

земельного кадастру про землі в межах 

території адміністративно-територіальних 

одиниць 

46.  Надання відомостей з державного земельного 

кадастру у формі витягу з державного 

земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель 

47.  Видача відомостей з документації із 

землеустрою, що включена до державного 

фонду документації із землеустрою 

48.  Державна реєстрація створення професійної 

спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Закарпатській області 



  

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Закарпатській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.  Державна реєстрація змін до відомостей про 

професійну спілку, організацію професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, у тому числі змін 

до установчих документів 

50.  Державна реєстрація рішення про припинення 

професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок 

51.  Державна реєстраці припинення професійної 

спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок 

52.  Державна реєстрація припинення професійної 

спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок в результаті 

реорганізації 

53.  Державна реєстрація створення 

територіального осередку творчої спілки 

54.  Державна реєстрація створення організації 

роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців 

55.  Державна реєстрація статутів територіальних 

громад 

56.  Державна реєстрація включення відомостей 

про територіальний осередок творчої спілки, 

зареєстрований до  01 липня 2004 року, 

відомості про який не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

57.  Державна реєстрація змін до відомостей 

територіальний осередок творчої спілки, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, у тому числі змін 

до установчих документів 

58.  Державна реєстрація рішення про припинення 

територіального осередку творчої спілки 

59.  Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) територіального 

осередку творчої спілки 



  

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Закарпатській області 

60.  Державна реєстрація припинення 

територіального осередку творчої спілки в 

результаті ліквідації 

61.  Державна реєстрація припинення творчої 

спілки,територіального осередку творчої 

спілки в результаті реорганізації 

 

 

Керуючий справами виконкому          Олена МАКАРА 

 

  



Додаток 3 

         до рішення виконкому 

         27.11.2019 № 426 

П Е Р Е Л І К 

документів дозвільного характеру 

№п

/п 

Назва документа дозвільного характеру Суб'єкт надання 

послуги 

1.  Погодження маршрутів руху транспортних 

засобів під час дорожнього перевезення 

небезпечного вантажу 

Управління патрульної 

поліції в Закарпатській 

області Департаменту 

патрульної поліції  

 
2.  Дозвіл на участь у дорожньому русі 

транспортних засобів,  вагові або габаритні 

параметри яких перевищують нормативні 

3.  Дозвіл на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки 

Управління Держпраці у 

Закарпатській області 

 

4.  Анулювання дозволу на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки 

5.  Декларація відповідності матеріально-

технічної бази роботодавця вимогам 

законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки 

6.  Видача рішення про передачу у власність, 

надання у користування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній власності 

Головне Управління 

Держгеокадастру у 

Закарпатській області 

 

7.  Проведення обов’язкової державної 

експертизи землевпорядної документації 

8.  Видача дозволу на зняття та перенесення 

ґрунтового покриву земельних ділянок 

9.  Подання і реєстрація декларації 

відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки 

Управління Державної 

служби з надзвичайних 

ситуаційУкраїни у 

Закарпатськійобласті 

10.  Подання і реєстрація декларації 

відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки 

Ужгородський 

міськрайонний  відділ  

Управління Державної 

служби з надзвичайних 

ситуацій України у 

Закарпатській області 

11.  Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Департамент міського 



12.  Переоформлення дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

господарства 

Ужгородської міської 

ради 13.  Анулювання дозволу  на розміщення 

зовнішньої реклами. 

14.  Видача дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Закарпатської обласної 

державної адміністрації 

15.  Анулювання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення 

16.  Видача дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами для об’єктів ІІ-ІІІ 

груп  

17.  Анулювання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами для 

об’єктів ІІ-ІІІ груп 

18.  Реестрація декларації про відходи 

19.  Рішення про передачу у власність,  надання 

у постійне користування та оренду 

земельних ділянок, що перебувають у 

державній або комунальній власності 

Закарпатська обласна 

державна  адміністрація 

20.  Видача підтвердження законності 

вилучення водних біоресурсів з середовища 

їх існування та переробки продуктів лову (у 

разі необхідності суб’єкту господарювання 

для здійснення зовнішньоторговельних 

операцій) 

Управління Державного 

агентства рибного 

господарства у 

Закарпатській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Переоформлення підтвердження законності 

вилучення водних біоресурсів з середовища 

їх існування та переробки продуктів лову(у 

разі необхідності суб’єкту господарювання 

для здійснення зовнішньоторговельних 

операцій) 

22.  Анулювання  підтвердження законності 

вилучення водних біоресурсів з середовища 

їх існування та переробки продуктів лову(у 

разі необхідності суб’єкту господарювання 

для здійснення зовнішньоторговельних 

операцій) 

23.  Дозвіл на спеціальне використання водних 



біоресурсів у рибогосподарських водних 

об’єктах (їх частинах) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Департамент культури 

Закарпатської обласної 

державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Анулювання дозволу на спеціальне 

використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах (їх 

частинах) 

25.  Переоформлення  дозволу на спеціальне 

використання водних біоресурсів 

26.  Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках 

місцевого значення (крім пам'яток 

археології), їх територіях та в зонах 

охорони, реєстрація дозволів на проведення 

археологічних розвідок, розкопок 

27.  Погодження відчуження або передачі 

пам'яток місцевого значення їхніми 

власниками, чи уповноваженими ними 

органами іншим особам у володіння, 

користування або управління 

28.  Погодження програм та проектів 

містобудівних, архітектурних і 

ландшафтних перетворень, будівельних, 

меліоративних, шляхових, земельних робіт, 

реалізація яких може позначитися на стані 

пам’яток місцевого значення, їх територій і 

зон охорони 

29.  Дозвіл на виготовлення документів 

страхового фонду, виробництво технічних 

засобів оброблення інформації і 

технологічного оснащення, що має 

відповідати вимогам технічного захисту 

інформації з обмеженим доступом 

документації 

Державна архівна служба 

30.  Видача дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами поза межами населених пунктів 

Закарпатська обласна 

державна адміністрація 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

31.  Анулювання дозволу на розміщення  

зовнішньої реклами поза межами населених 

пунктів 

32.  Переоформлення дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

33.  Експлуатаційний дозвіл для операторів 

ринку, що провадять діяльність пов’язану з 

виробництвом та/або зберіганням харчових 

продуктів тваринного походження 

Головне Управління 

Держпродспоживслужби 

в Закарпатській області  

 



34.  Переоформлення експлуатаційного дозволу 

для операторів ринку, що провадять 

діяльність пов’язану з виробництвом та/або 

зберіганням харчових продуктів тваринного 

походження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головне Управління 

Держпродспоживслужби 

в Закарпатській області  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  Анулювання експлуатаційного дозволу для 

операторів ринку, що провадять діяльність 

пов’язану з виробництвом та/або 

зберіганням харчових продуктів тваринного 

походження 

36.  Експлуатаційний дозвіл для провадження 

діяльності:  

на потужностях (об’єктах) переробки 

неїстівних продуктів тваринного 

походження; 

на потужностях (об’єктах) з виробництва, 

змішування та приготування кормових 

добавок, преміксів і кормів 

37.  Переоформлення експлуатаційного дозволу 

для провадження діяльності:  

на потужностях (об’єктах) переробки 

неїстівних продуктів тваринного 

походження; 

на потужностях (об’єктах) з виробництва, 

змішування та приготування кормових 

добавок, преміксів і кормів 

38.  Анулювання експлуатаційного дозволу для 

провадження діяльності:  

на потужностях (об’єктах) переробки 

неїстівних продуктів тваринного 

походження; 

на потужностях (об’єктах) з виробництва, 

змішування та приготування кормових 

добавок, преміксів і кормів 

39.  Дозвіл на проведення заходів із залученням 

тварин 

40.  Переоформлення дозволу на проведення 

заходів із залученням тварин 

41.  Анулювання дозволу на проведення заходів 

із залученням тварин 

42.  Видача дозволу на проведення 

діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах, організаціях, 



діяльність яких пов’язана з використанням 

джерел неіонізуючого випромінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головне Управління 

Держпродспоживслужби 

в Закарпатській області  

 

43.  Анулювання дозволу на проведення 

діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах, організаціях, 

діяльність яких пов’язана з використанням 

джерел неіонізуючого випромінювання 

44.  Переоформлення дозволу на проведення 

діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на 

підприємствах, в установах, організаціях, 

діяльність яких пов’язана з використанням 

джерел неіонізуючого випромінювання 

45.  Видача дозволу (санітарного паспорта) на 

роботи з радіоактивними речовинами та 

іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання 

46.  Анулювання дозволу (санітарного 

паспорта) на роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими джерелами 

іонізуючого випромінювання 

47.  Переоформлення дозволу (санітарного 

паспорта) на роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими джерелами 

іонізуючого випромінювання 

48.  Продовження терміну дії дозволу 

(санітарного паспорта) на роботи з 

радіоактивними речовинами та іншими 

джерелами іонізуючого випромінювання 

49.  Видача узгодженого рішення для “Видачі 

дозволу на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами на об’єкти, які належать до 

другої та третьої групи” 

50.  Дозвіл на спеціальне водокористування Сектор у Закарпатській 

області Державного 

агентства водних 

ресурсів України 

51.  Анулювання дозволу на спеціальне 

водокористування 

 

Керуючий справами виконкому          Олена МАКАРА 


