
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27.09.2017       Ужгород     № 314 

 

Про зміни та доповнення до переліку  

адміністративних послуг 

 

Відповідно до вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері 

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

поліцію», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», «Про громадські об’єднання», 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, які надаються 

виконавчими органами Ужгородської міської ради, такі послуги: 

-Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; 

-Надання містобудівних умов та обмежень (без забудови земельної 

ділянки); 

-Внесення змін у містобудівні умови та обмеження забудови земельної 

ділянки; 

-Внесення змін у містобудівні умови та обмеження (без забудови земельної 

ділянки). 

1.2. Вилучити з переліку документів дозвільного характеру: 

         -Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього 

перевезення небезпечного вантажу; 

         -Анулювання погодження маршрутів руху транспортних засобів під час 

дорожнього перевезення небезпечного вантажу; 

          -Дозвіл на участь у дорожньому русі  транспортних засобів, вагові або 

габаритні параметри яких перевищують нормативні. 



1.3. Доповнити перелік адміністративних послуг, які надаються 

виконавчими органами Ужгородської міської ради, такими послугами: 

-Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів 

будівництва; 

-Внесення змін у містобудівні умови та обмеження для проектування 

об’єктів будівництва; 

-Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів 

реконструкції, реставрації; 

-Внесення змін у містобудівні умови та обмеження для проектування 

об’єктів реконструкції реставрації. 

1.4. Доповнити перелік документів дозвільного характеру: 

-Дозвіл на участь у дорожньому русі  транспортного засобу, вагові або 

габаритні параметри якого перевищують нормативні; 

-Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього 

перевезення небезпечних вантажів; 

-Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання; 

 -Видача дозволу на проведення  діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого 

випромінювання; 

-Переоформлення дозволу (санітарного паспорта) на роботи з 

радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання; 

-Переоформлення дозволу на проведення  діагностичних, 

експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в 

установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел 

неіонізуючого випромінювання; 

-Анулювання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання; 

-Анулювання дозволу на проведення  діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого 

випромінювання; 

1.5 Доповнити перелік адміністративних послуг, які надаються 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади: 

-Державна реєстрація створення територіального осередку творчої спілки;  

-Державна реєстраця включення відомостей про територіальний осередок 

творчої спілки, зареєстрований до  1 липня 2004 року, відомості про який не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

-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; 



 -Державна реєстрація рішення про припинення територіального осередку 

творчої спілки; 

 -Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) територіального осередку творчої спілки; 

-Державна реєстрація припинення територіального осередку творчої 

спілки в результаті ліквідації; 

 -Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті реорганізації; 

 -Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок; 

 -Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, 

об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані 

до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

 -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; 

 -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; 

 -Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок; 

 -Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок; 

 -Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок; 

 -Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації; 

 -Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців; 

 -Державна реєстрація включення відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 1 липня 

2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

-Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 

у тому числі змін до установчих документів; 

-Державної реєстрації рішення про припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців; 



-Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців; 

 -Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті ліквідації; 

 -Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті реорганізації; 

 -Державна реєстрація створення громадського об’єднання; 

 -Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, 

зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

 -Держава реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів; 

 -Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання; 

 -Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання; 

-Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об'єднання; 

 -Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання; 

 -Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті 

його ліквідації; 

 -Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті 

його реорганізації; 

         -Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статутів 

територіальних громад; 

         -Державна реєстрація внесення змін до статуту територіальних громад; 

        -Державна реєстрація статутів територіальних громад; 

        -Скасування реєстрації статуту територіальних громад. 

2. Управлінню містобудування та архітектури, Управлінню патрульної 

поліції в містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції, 

Головному управлінні Держпродспоживслужби в Закарпатській області, 

Головному територіальному управлінню юстиції в Закарпатській області 

протягом 5-ти календарних днів після прийняття цього рішення подати в Центр 

надання адміністративних послуг виконкому Ужгородської міської ради 

інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 

 

 


