
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 24.04.2019     Ужгород                  № 141 

 

Про зміни та доповнення до 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. 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 адміністративних послуг наступні послуги, які 

надаються управлінням правового забезпечення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради, а саме: 

- реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку 

та/або державного кордону (п. 68); 

- внесення змін до статуту громадських формувань з охорони 

громадського порядку та/або державного кордону (п. 69); 

- видача посвідчень членам громадських формувань з охорони 

громадського порядку та/або державного кордону (п. 70); 

- припинення діяльності громадського формування з охорони 

громадського порядку та/або державного кордону (п. 71). 

1.2. Доповнити перелік адміністративних послуг, такими послугами, які 

надаються управлінням правового забезпечення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради: 

- узгодження статуту громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону; 

- видача посвідчень членам громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону. 
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2. Доповнити перелік адміністративних послуг, які надаються Головним 

територіальним управлінням юстиції в Закарпатській області, затверджений 

рішенням виконкому 27.09.2017 № 314, такими послугами: 

- державна реєстрація створення відокремленого  підрозділу 

громадського об’єднання; 

- державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

громадського об’єднання; 

- державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання. 

3. Назву послуги, яка надається Ужгородським  міським відділом 

ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Закарпатській 

області, зазначену в пункті 1.1. рішення виконкому 14.11.2018 № 333, а саме:  

- державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, 

яке не має дітей,  

викласти у такій редакції:  

- державна реєстрація розірвання шлюбу.  
4. Управлінню правового забезпечення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради, Головному територіальному управлінню юстиції в 

Закарпатській області, Ужгородському  міському відділу ДРАЦС Головного 

територіального управління юстиції у Закарпатській області протягом 5-ти 

робочих днів після прийняття цього рішення подати в Центр надання 

адміністративних послуг  інформаційні та технологічні картки 

адміністративних послуг. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 


