УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03.05.2017

Ужгород

№ 139

Про зміни і доповнення
до переліку адміністративних послуг
та документів дозвільного характеру

Для забезпечення дотримання вимог Законів України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності», «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру»,
відповідно до частин 6,7 статті 12 Закону України «Про адміністративні
послуги», керуючись «Порядком розміщення та переоформлення гаражів у м.
Ужгороді», затвердженим рішенням виконкому міської ради 12.04.2017 № 100,
статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
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:
- Погодження місця розташування цирків.
- Переоформлення гаражів при укладанні договорів купівлі-продажу,
дарування та оформленні спадщини.
1.2. Доповнити перелік адміністративних послуг такими послугами:
- Розміщення та переоформлення гаражів у м. Ужгороді.
- Договір про пайову участь замовника у створення і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста.
- Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх
існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту
господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій).
- Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських
водних об'єктах (їх частинах).

- Погодження видачі дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи,
видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших
комунікацій на землях водного фонду.
- Погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів та
контроль за діяльністю спеціальних товарних рибних господарств.
1.3. В переліку адміністративних послуг, які надаються територіальними
органами центральних органів виконавчої влади назву суб’єкта надання
послуги викласти в редакції:
Головне Управління Держгеокадастру у Закарпатській області.
2. Керівникам структурних підрозділів міської ради та органів виконавчої
влади адміністративні послуги яких надаються через центри надання
адміністративних послуг, протягом п’яти календарних днів після прийняття
даного рішення подати розроблені і оновлені інформаційні та технологічні
картки відповідно до затвердженого переліку до центру надання
адміністративних послуг для подальшого погодження міським головою.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
виконкому Макару О.М.

Міський голова

Б. Андріїв

