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Про зміни до переліків  

адміністративних послуг 

 

 

            Відповідно до вимог законів України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», "Про співробітництво територіальних громад", у 

зв’язку із набранням чинності  Закону України № 1423-ІХ «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління 

та дерегуляції у сфері земельних відносин»,  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 та документів дозвільного характеру, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконкому 27.11.2019 № 426 «Про 

затвердження переліків адміністративних послуг», а саме: 

1.1. Доповнити додаток 1 до рішення комплексною послугою з державної 

реєстрації народження «єМалятко». 

1.2. Вилучити з додатку 1 до рішення послугу, яка надається управлінням 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради, а саме: 

- висновок щодо погодження структурним підрозділом у сфері 

містобудування та архітектури проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

1.3. Вилучити з додатку 2 до рішення послуги, які надаються: 

Відділом в Ужгородському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Закарпатській області, а саме: 

- видача висновку про погодження документації із землеустрою. 

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Закарпатській області, а саме: 

 



             2. 

- реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта; 

- реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації, що за 

класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1); 

- реєстрація про готовність до експлуатації самочинно збудованого 

об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду; 

- внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації; 

- реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо 

узаконення самочинно збудованих об’єктів). 

1.4. Вилучити з додатку 3 до рішення послуги, які надаються Головним 

управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області а саме: 

  - видача рішення про передачу у власність, надання у користування 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній власності; 

 - проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 

документації. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 


