
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21.02.2018         Ужгород           № 62  

 

Про зміни та доповнення до переліку  

адміністративних послуг 

 

 

 

Відповідно до вимог законів України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», “Про адміністративні послуги”, “Про охорону 

навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд 

України”, ”Про свободу пересування та вільний вибір в Україні”, “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, ”Про 

охорону атмосферного повітря”, Водного кодексу України, керуючись 

частиною 6 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року  

№ 523-р, 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. Доповнити перелік документів дозвільного характеру такими 

послугами, які надаються: 

Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської 

обласної державної адміністрації: 

- Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення; 

Державним агентством водних ресурсів України: 

- Анулювання дозволу на спеціальне водовикористання; 

 

 

Головним Управлінням Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області: 



- Видача узгодженого рішення для дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти. які 

належить до другої та третьої групи; 

- Продовження терміну дії Дозволу (санітарного паспорта) на роботи з 

радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання. 

1.2. Доповнити перелік адміністративних послуг, які надаються 

структурними підрозділами виконавчого комітету Ужгородської міської ради, а 

саме: 

Відділом реєстрації місця проживання: 

 - Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи (Додаток13); 

 - Видача довідки про кількість зареєстрованих осіб; 

 - Видача довідки про відсутніх зареєстрованих осіб. 

Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних  

осіб-підприємців: 

 - Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, громадських формувань; 

 - Надання документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій 

формі. 

2. Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної 

державної  адміністрації,  Державному  агентству  водних  ресурсів  України,  

Головному Управлінню Держпродспоживслужби в Закарпатській області, 

відділу реєстрації місця проживання, відділу державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців  протягом п’яти календарних днів після 

прийняття цього рішення подати в Центр надання адміністративних послуг 

виконкому Ужгородської міської ради інформаційні та технологічні картки 

зазначених адміністративних послуг. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 

 

 


