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         Керуючись Законом України «Про оренду землі», частиною 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом 

Управління Держпраці у Закарпатській області від 15.02.2018 року № 20, 

відповідно до частин 6,7 статті 12 Закону України «Про адміністративні 

послуги», беручи до уваги рішення виконкому 08.11.2017р. № 357 «Про 

затвердження Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у 

сфері розваг та проведення ярмарків (фестивалів) на території м. Ужгород», 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 адміністративних послуг такими послугами: 

- Рішення міської ради про надання згоди на складання технічної 

документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок; 

- Рішення міської ради про передачу у користування (в тому числі на 

умовах оренди) земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності 

без складання документації із землеустрою; 

- Рішення міської ради про надання згоди на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

- Розміщення об'єктів дрібнороздрібної торгівлі; 

- Розміщення об'єктів та надання послуг у сфері розваг; 

- Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на 

вулично-дорожній мережі загального користування; 



- Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній 

мережі загального користування; 

- Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній 

мережі загального користування; 

- Реєстрація декларації матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з охорони праці та промислової безпеки. 

  2. Вилучити з переліку адміністративних послуг: 

- Рішення міської ради про надання дозволу на складання технічної 

документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок; 

- Реєстрація декларації матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки; 

           - Реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на 

вулично-дорожній мережі загального користування. 

     3. Керівникам відділу землекористування, управління економіки та 

стратегічного планування, управління у справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді, управління Держпраці у Закарпатській області протягом 5-ти 

календарних днів після прийняття рішення подати в ЦНАП інформаційні та 

технологічні картки адміністративних послуг. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 


