
 
             

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.12.2018             Ужгород                   № 388 

 

Про зміни та доповнення до переліків  

адміністративних послуг 

 

 

            Відповідно до вимог законів України «Про дозвільну систему у сфері 

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

господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», 

Земельного кодексу України, законів України «Про оренду землі», «Про 

землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», 

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. Вилучити з переліку адміністративних послуг, затверджених 

підпунктом 1.2 пункту 1 рішення виконкому 03.05.2017 № 139, такі послуги: 

- 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. 

2. Внести до переліків адміністративних послуг, затверджених рішенням 

виконкому 22.03.2017 № 94, такі зміни: 

2.1. Доповнити перелік адміністративних послуг: 

які надаються територіальними органами центральних органів виконавчої 

влади, а саме:    



Управлінням Державного агентства рибного господарства у 

Закарпатській області такими послугами: 

- погодження Режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів; 

- погодження змін та доповнень до Режимів рибогосподарської 

експлуатації водних об’єктів; 

  юридичним відділом Закарпатської обласної державної адміністрації 

такою послугою: 

- рішення (розпорядження) про передачу у власність та надання у оренду 

земельних ділянок, що перебувають у державній власності. 

2.2. Доповнити перелік документів дозвільного характеру, які надаються 

Управлінням Державного агентства рибного господарства у Закарпатській 

області, а саме: 

- видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах); 

- переоформлення дозволу на спеціальне використання водних 

біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах); 

- анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах); 

- видача підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з 

середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності 

суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій); 

- переоформлення підтвердження законності вилучення водних 

біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі 

необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних 

операцій); 

- анулювання підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з 

середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності 

суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій). 

3. Назву послуги,  зазначену в пункті 2 рішення виконкому 26.09.2018 № 

288, а саме:  

- присвоєння, зміна та підтвердження поштових (юридичних) адрес 

викласти у такій редакції:  

 - присвоєння, зміна та підтвердження поштових (юридичних) адрес 

об’єктам нерухомого майна в місті Ужгород. 

4. Управлінню Державного агентства рибного господарства у 

Закарпатській області, юридичному відділу Закарпатської обласної державної 

адміністрації, управлінню містобудування та архітектури 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 


