розпоряд?ttЕння

голови вIльшАнськоi рдйонноi лр?rrАвноi ммIнIстеацli

кIровогрмськоi оБлАстI

вiд ''

04'l

червня

2918 рокУ

смт Вiльшанка

м
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Про визначення перелiку
адмiнiстративних послуг
в новiй редакцiI
Вiдповiдно до статей 6, lЗ,

4l

Закону УкраТни пПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>>, законiв УкраiЪи uПро адмiнiстративнi послуги>), <Про
дозвiльну систему у сферi господарсъкоi дiяльностi>, <Про внесення змiн
до деяких законодавчих aKTiB УкраiЪи щодо спрощення умов ведення
бiзнесу (дереryляцiя)>, на виконання розпорядження Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 16 травня 201'4 року J\b 52З-р <Щеякi питання надання
адмiнiстративних послуг органiв виконавчоi влади через центри наданЕя
адмiнiстративних посJtуD) (iз змiнами внесеними розпорядженням Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 жовтня2017 року JФ 782-р) та з метою забезпечення
вiдкритостi iнформацii про дiяльнiсть органiв виконавчоi влади, створення
зрr{них i сприятливих уIuов пiд час отримання послуг громадянами, суб'ектами
господарювання через центр надання адмiнiстративних послуг:

Визначити перелiк адмiнiстративних посJtуг, що надаються через центр
надання адмiнiстративних послуг Вiльшанськоi районноi державноi
1.

адмiнiстрацii (додаеться).

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження голови районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ:
вiд 15 квiтня 20|4 року Nл 100-р <Про затвердження графiку роботи та
перелiку суб'ектiв надання адмiнiстративних посJгуг
Щентрi надання
,
адмiнiстративних послуг районноТ державноi
вiд 15 травня 2014 року JФ 128-р пПро внесення доповненъ до додаткiв до
розпорядження голови райдержадмiнiстрацii>;
вiд 28 серпня 20t4 року }lb 228-р <Про внесення змiн та доповнень до

в
адмiнiстрацiТ>;

додаткiв до розпорядженнrI голови районноi державноi адмiнiстрацii вiд
15 квiтня 20LЦ року J\Ъ 100-р>.

2

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на першого

заступника голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ А.Нестерова.

Перший заступник голови
раионноl державноr адмrнrстрацrr

й

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженнrI голови

Вiльшанськоi районноТ
державноi адмiнiстрацii
04 червня 2018

Ns
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Перелiк

адмiнiстративних послуг, що надаються через центр надання адмiнiстративних
послуг Вiльшансъкоi районноi державноi адмiнiстрацiТ
}ф

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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З
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Управлiння соцiальцого захисту населення
районноi державноi адмiнiстрацii

Здiйснення пiдвiдомчоТ реестрацii колективних договорiв i угод
Видача посвiдчення, довiдки (вiдмiтка у пенсiйноrvry) <Дитина вiйнп>
Видача довiдок особам, якi одержують державну соцiа-гlьну допомоry
Видача посвiдченъ <<Ветеран працi>
Видача посвiдчення <<Учасник вiйни>>
Видача посвiдчення <<Член ciM'i загиблого>>.
Видача посвiдчення <<Учасник бойових дiй>.
Видача посвiдчення <<Iнвалiд вiйнп>.
Видача посвiдчень багатодiтним родинам
Оформлення
видача посвiдчень особам, якi одержують державну

i

допомоry вiдповiдно

до Закону УкраiЪи оПро

державну соцiа_пьну

допомоry iнваrriдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам>.
Сектор регiонального розвиткуо мiстобудування, архiтектури
та жптлово_комунального господарства
районноI державноI адмiнiстрацii
Видача будiвельного паспорту забудови земельноi дiлянки
Видача мiстобудiвних умов та обмежень забудови земельноi дiлянки
Видача паспорту прив'язки тимчасовоi споруди для пiдприемницькоi
дiяльностi

Служба у справах дiтей районноi державноi адмiнiстрацii
Встановлення, припинення опiки (пiкirування) над дитиною чи if майном,
Звiльнення опiкуна (пiшryвальника) вiд здiйснення повноражень,
Призначення особи, яка буле представJýlти iнтереси дитини
Видача висновкiв про можливiсть створення прийомноI ciM'T, дитяtIого
будинку сiмейного типу
Надання витяry з облiково-статистичноТ картки дитини-сироти та дитини,
позбавrrеноi батькiвського пiклування
Прийнятгя рiшення про надання (втрату) дитинi статусу дитини-сироти

2

або дитини, позбавленоi батькiвсъкого пiклування

5

Надання висновку про доцiльнiсть усиновлення одним

iз

подружжя

дитини другого з подружжя
Надання дозволу на визначення способiв ylacTi у вихованнi дитини та
спiлкуваннi з нею або того батькiв, хто проживае окремо вiд неi

6

Управлiння агропромпслового розвитку
районноi державноi адмiнiстрацii

1

Видача цiльових направлень до навчztльних закладiв I-II piBHiB акредитацii
(технiкуми) у межах областi
Порушення кJIопотання перед департаментом агропромислового розвитку
щодо видачi цiлъових направпенъ до навч€uIьних закJIадiв III-IY piBHiB

2

акредитацiТ

.Щержавний ресстратор з питань реестрацii юридичних осiб,

1

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань центру
надан ня адмiнiстративних послуг район Hoi державноi адмiнiстрацii

2
3

4
5
6
7
8
9

10
t

1

|2

.Щержавна ресстрацiя створення юридичноi особи (Kpi, |ромадського
формування)
,Щержавна реестрацiя включенш{ вiдомостей про юридичну особу,
зареестровану до 01 липня 2004 року, вiдомостi про яку не мiстяться в
единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв
та |ромадських формувань (KpiM цромадського формування)
.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що
мiстяться в Сдиному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та |ромадських формувань, у тому числi змiн до установчих
документiв юридичноi особи (KpiM Iромадсъкого формування)
,Щержавна ресстрацiя переходу юридичноi особи з модельного стаryту на
дiяльнiсть на пiдставi власного установчого документа(крiм громадського

формування)

,Щержавна реестрацiя переходу юридичноТ особи на дiяльнiсть на пiдставi

модельного cTaTyTy(KpiM |ромадсъкого формування
,Щержавна реестрацiя рiшення про видiл юридичноТ особи (KpiM
громадського формування)
,Щержавна ресстрацiя рiшення про припинення юридичноТ особи (KpiM
громадського формування)
,Щержавна ресстрацiя рiшення про вiдмiну рiшення про припиненнrI
юридшIноi особи (*pi, громадського формування)
Щержавна реестрацiя змiни скJIаду KoMiciT з припинення
(KoMicii з реорганiзацiТ, лiквiдацiйноТ KoMicii) юридичноТ особи (*pi,
'
громадського формування)
,Щержавна реестрацiя припинення юридичноi особи в результатi iI
лiквiдацiI (KpiM |ромадського формування)
,Щержавна реестрацiя припинення юридичноТ особи в результатi if
реорганiзацii (KpiM Iромадського формування)
.ЩержавЪа реестрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноТ

3

13

|4
15

1б

|7
18

19

2а

особи (*pi, |ромадського формування)
.Щержавна реестрацiя BHeceHIuI змiн до вiдомостей про вiдокремлений
пiдроздiл юридичноТ особи (KpiM громадського формування)
,Щержавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздirry
юридичноi особи (*pi, |ромадського формування)
,Щержавна реестрацiя вкJIюченн;I вiдомостей про фiзичну особу
пiдприемця, зареестровану до 01 липня 2004 року, вiдомостi про яку
не мiстяться в единому державIrому peecTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та цромадських формувань
.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприемця,
що мiстятъся единому державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та |ромадських формувань
,Щержавна реестрацiя припиненнrI пiдприемницькоТ дiялъностi фiзичноi
особи - пiдприемця за Гi рiшенням
Видача витяry
единого державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та Iромадських формувань
Щержавна ресстрацiя фiзичноi особи пiдприемцем

в

з

Видача дочrментiв, що мiстяться в реестрацiйнiй справi вiдповiдноi
юридичноТ особи, фiзичноТ особи - пiдприемця
.Щержавний ресстратор з питань ре€страцii речових прав на flерухоме
маЙrrо та i'x обтяжень центру цадання адмiнiстративцих послуг

1

2
a

J

4
5
6

7
8

9

районно[ державно[ адмiнiстрацii
Внесення змiн до,Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно
.Щержавна реестрацiя iншого речового права на нерухоме майно
{ержавна реестрацiя права власностi на нерухоме майно
Надання iнформацii з Щержавного реестру речових прав на Hep)rxoмe
маино
.Щержавна реестрацiя обтяжень нерухомого майна
Взяття на облiк безжазяiаного нерухомого майна
Скасування державноi реестрацiТ речових прав на нерухоме майно та ix
обтяжень
Скасування запису,Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно
Скасування рiшення державного реестратора
ВiдДiл Державцо[ ресстрацii друкованих засобiв MacoBoi iнформацii та
громадських формувань управлiнЕя державноi ресстрацii Головного
територiального управлiння юстицii Кiровоградськоi областi

.щержавна реестрацiя включеннrI вiдомостей про творчу ,спiлку,
територiшrьниЙ осередок творчоi спiлки, зареестрованi до 0i липня
2004 року, вiдомостi про якi не мiстяться в €диному державному peecTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадсъких формувань
,.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про творчу спiлку,
теритоgiальниЙ осередок творчоТ спiлки, що мiстяться в Сдиному
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

|ромадських формувань, у тому числi змiЕ до установчих документiв
З ,Щержавна реестрацiя змiни скJIаду KoMicii з припинення (KoMiciT з
реорганiзацiТ, лiквiдацiйноi KoMicii) творчоi спiлки, територiшrьного
осередку творчоТ спiлки
Щержавна ресстрацiя припинення творчоi спiлки, територl€Lльного
осередку творчоi спiлки в резулътатi лiквiдацii
,,Щержавна реестрацiя припинення творчоi спiлки, територiа-пьного
осередку творчоТ спiлки в результатi реорганiзацii
Щержавна реестрацiя рiшення про припинення творчо1 спlлки,
територi€Llrьного осередку творчоi спiлки
7 .Щержавноi реестрацiя cTBopeHHrI творчоi спiлки, територiа_гlьного осередку
творчоТ спiлки
,,Щержавна реестрацiя включеннlI вiдомостей про струкryрне утворення
полiтичноТ партiТ, зареестроване до 01 липня 2004 року, вiдомостi про яке
не мiстяться в единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та |ромадських формувань
.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про структурне утворення
полiтичноi партiТ, що мiстяться в €диному державному peccTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формуванъ
10
,Щержавна реестрацiя припинення структурного утворення полiтичноi
партii в резулътатi його лiквiдацii
11,Щержавна реестрацiя припиненнrI структурного утворення полiтичноТ
партii в результатi його реорганiзацiТ
12 .Щержавна реестрацiя рiшення про припинення струкryрного утворення

13
l4
15

|6

l7
18

полlтично1 парп1

Щержавна реестрацiя змiни скJIаду KoMicii з припинення (KoMicii з
реорганiзацii, лiквiдацiйноi KoMicii) структурного yTBopeHHrI полiтичноi
партii
створення струкryрного утворення полlтичноr парт11
,Щержавна IJееý,tрацш
лtrIJrкаrrна
реестрацiя U,rворення
!ержавна реестрацiя вкJIючення вiдомостей про професiйну спiлку,
об'еднання професiйних спiлок, органiзацiю професiйних спiлок,
зареестрованi до 01 липня 2004 року, вiдомостi про
в €диному державному peecTpi юридичних осiб,
пiдприемцiв та |ромадських формувань
.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей цро професiйну спiлку,
органiзацiю професiйних спiлок, об'еднанrrя професiйних спiлок, що
мiстяться в Сдиному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчих
документiв
Щержавна реестрацiя змiни скJIаду KoMicii з припиненЕя (KoMiciT з
реорганiзацii, лiквiдацiйноi KoMicii) професiйноТ спiлки, органiзацiТ
професiйних спiлок, об'еднання професiйних спiлок
.Щержавна реестрацiя припинення професiйноТ спiлки, органiзацiT
професiйних спiлок, об'еднання професiйних спiлок
результатi

в

19

20

2|
22

реорганlзац11
,,Щержавна реестрацiя рiшення про припинення професiйноТ спiлки,
органiзацiТ професiйних спiлок, об'еднання професiйних спiлок

.Щержавна реестрацiя створення професiйноi спiлки, органiзацii
професiйних спiлок, об'еднання професiйних спiлок
.Щержавна реестрацiя припиненшI професiйноТ
професiйних спiлок, об'еднання професiйних спiлок

спiлки, органiзацii

,Щержавна реестрацiя вкJIючення вiдомостей про органiзацiю
роботодавцiв, об'еднання органiзацiй роботодавцiв, зареестрованi до
01 липня 2004 року, вiдомостi про якi не мiстяться в €диному
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

|ромадських формувань
2З ,Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про органiзацiю роботодавцiв,
€диному
об'еднання органiзацiй роботодавцiв, що мiстяться
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичнrх осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань, у тому числi змiн до установчих докулчлентiв
24 ,Щержавна ресстрацiя змiни скJIаду KoMicii з припинення (KoMicii з
реорганiзацiТ, лiквiдацiйноi KoMicii) органiзацii роботодавцiв, об'сднання
органiзацiй роботодавцiв
25,Щержавна реестрацiя црипиненнrt органiзацiТ роботодавцiв, об'еднання
органiзацiй роботодавцiв в результатi лiквiдацii
26,Щержавна реестрацiя припинення органiзацii роботодавцiв, об'еднання
органiзацiй роботодавцiв в результатi реорганiзацiТ
27 .Щержавна реестрацiя рiшення про припинення органiзацii роботодавцiв,
об' еднання органiзацiй роботодавцiв
28,,Щержавна реестрацiя створецня органiзацiТ роботодавцiв, об'еднання
органiзацiй роботодавцiв
29,Щержавна ре€страцiя створення громадського об'еднання
30,Щержавна реестрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлry громадського

в

31

З2
ЗЗ

З4
35
Зб
З7

об'еднання.

,Щержавна реестрацiя рiшення про припиненнJI |ромадського об'еднання

.Щержавна реестрацiя рiшення про видiл громадського об'еднання.
,Щержавнаре€страцiя припинення цромадського об'еднантrя в результатi
його реорганiзацiТ
Щержавна ресстрацiя припиненнrI громадського об'еднаншI в результатi
його реорганiзацii
,Щержавна реестрацiя припинення вiдокремленого пiдроздilry
|ромадського об'еднання
,Щержавна реестрацiя припинення |ромадського об'еднання в результатi
його лiквiдацiТ
,Щержавна реестрацiя внесення змiн до вiдомостей про вiдокремлений
пiдроздiл громадського об'еднання
.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про громадське об'еднання, що
мiстяться в единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб -

6

38
З9

40
4l

42
4З
44
45
46
47
48
49

пiдприемцiв та цромадських формувань, у Torvry числi змiн до установчих
документiв
Щержавна реестрацiя змiни скJIаду KoMicii з припинення (KoMicii з

реорганiзацii, лiквiдацiйноТ KoMicir) громадського об'еднання
,Щержавна реестрацiя включення вiдомостей про |ромадське об'еднаннrt,
зареестроване до 01 липнrI 20а4 року, вiдомостi про яке не мlстяться
в единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та |ромадських формувань
,Щержавна реестрацiя рiшення про вiдмiну рiшеннrl про припиненнrI
|ромадського об'сднання
.Щержавна ре€страцiя змiн до вiдомостей про громадське об'сднаннrI, що
не мае статусу юридичноТ особи, що мiстяться в единому державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формувань

ресстрацiя припинення громадського об'еднання, що не ма€
статусу юридичноi особи
Щержавна реестрацiя громадського об'еднання, що не мае статусу
,.Щержавна

юридичноТ особи

,Щержавна реестрацiя вiдмови

об'еднання

,Щержавна реестрацiя пiдтвердження всеукраТнського статусу

|ромадського об'сднання
.Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про постiйно дiючий третейський
суд, що мiстяться в €диному державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та |ромадських формувань
,Щержавна реестрацiя припинення постiйно дiючого третейського суду
,Щержавна реестрацiя постiйно дiючого третейського суду
,Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про структурне утворення
полiтичноi партii, що не мае статусу юридичноТ особи, що мiстяться
единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприемцiв та |ромадських формувань
Щержавна реестрацiя припинення структурного утворення полiтичноi
партiТ, що не мас стаryсу юридичноi особи
,,Щержавна реестрацiя структурного yTBopeHHrI полiтичноi партiТ, що не мае
стаryсу юридичноi особи
,Щержавна реестрацiя статуту територiаrrьноf громади
С касування державноi реестрацii стаryту територiаrrьноТ громади
,Щержавна реестрацiя змiн до статугу територiшrьноi цромади
Видача дублiкаry свiдоцтва про державrгу реестрацiю статуту
територiальноi громади
Головне терпторiальше управлiння юстицii
у Кiровоградськiй областi
Перереестрацiя друкованого засобу масовоТ iнформацii з мiсцевою
сфероюрозповсюдження

в
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вiд всеукраТнського стаryсу громадського
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Видача дублiката свiдоцтва про державну ре€страцiю друкованого засобу
масовоТ iнформацiI з мiсцевою сферою розповсюдження
,Щержавна реестрацiя друкованого засобу масовоТ iнформацii з мiсцевою
сферою розповсюдження
Визнання
,я недlисним
недiйсним свlдоцтва
свiдоцтва про державну ре€страцlю друкованого
засобу масовоi iнформацii з мiсцевою сферою розповсюдження на
пlдстав1 повlдомленЕя засновника
Видача виписки з Сдиного державного реестру юридиtIних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань у паперовiй формi для
IIроставлення апостиля
Видача докуиентiв, що мiстяться в реестрацiйнiй справi вiдповiдноТ
юридичноi особи, цромадського формування, що не мае стаryсу
юридичноi особи

Вiддiл у Вiльшанському районi Головного управJIiння
,Щерясгеокадастру у Кiровоградськiй областi
,Щержавна реестрацiя земельноТ

2
3

дiлянки

з

видачею витяry з,Щержавного

земельного кадастру
Внесення до Щержавного земельного кадастру вiдомостей (змiн до
них) про земельIry дiлянку
Внесення до ,,Щержавного земельного кадастру вiдомостей про межi
частини земельноi дiлянки, Еа яку поширюються права суборенди,
cepBiTyTy, з видачею витяry
Внесення до ,Щержавного земельного кадастру вiдомостей (змiн до
них) про землi
межах територiй адмiнiстративно-територiальних
одиниць з видачею витяry
.Щержавна реестрацiя обмежень у використаннi земель з видачею витяry
Внесення до Щержавного земельного кадастру вiдомостей про обмеження
у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно
до них нормативно-правовими актами, з видачею витяry
Виправлення технiчноi помилки у вiдомостях з ,Щержавного земельного
кадастру, доп}щеноi органом, що здiйснюе його ведення, з видачею
витяry
Надання вiдомостей з ,Щержавного земельного кадастру у формi витяry з
межах територii
,Щержавного земельного кадастру про землi
адмiнiстративно-територiа_гlьних одиниць
Надання вiдомостей з Щержавного земельного кадастру у формi витяry з
.Щержавного земельного кадастру про обмеження у використаннi земель
Надання вiдомостей з Щержавного земельного кадастру у формi виiяry з
.Щержавного земельного кадастру про земельну дiлянку
Надання вiдомостей з .Щержавного земельного кадастру у формi довiдки,
що мiстить узагzrпьнену iнформацiю про землi (територii)
Наданrц вiдомостей
,Щержавного земельного кадастру у формi
викопiюванъ з кадастровоi карти (плану) та iншоi карто|рафiчноТ

в
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документацii
Видача довiдки про HtuIBHicTb та розмiр земельноi частки (паю), довiдки
про наявнiсть
Щержавному земельному кадастрi вiдомостей про
одержання у власнiсть земельноТ дiлянки у межах норм безоплатноi
приватизацiТ за гIевним видом fi цiльового призначення (використанrrя)
Видача вiдомостей з документацiТ iз землеустрою, що вкJIючена до
Регiона-пьного фо"ду документацii iз землеустрою
Видача довiдки з державноi статистичноi звiтностi про наявнiсть земель
та розподiл ik за власниками земель, землекористувачами, угiддями
Видача витяry з технiчноi документацiТ про нормативну грошову оцiнку
земельноТ дiлянки
Головне управлiння Щержгеокадастру
у Кiровоградськiй областi

у

Видача рiшення про надання у постiйне користування та надання в оренду
земельних дiлянок сiльсъкогосподарського призначення державноi
власностi (д- юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв)
Висновок державноТ експертизи землевпорядноТ документацiТ щодо

об'сктiв,

якi

пiдлягають обовЪзковiй державнiй експертизi

юридиtIних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв
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ЩепартамеЕт екологii та прпродцих pecypciB
Кiровоградськоi обласпоi держа BHoi адмiнiстрацii

Погодження поточних iндивiдуальних технологiчних нормативiв
використання питноi води
Реестрацiя декларацii про утворення вiдходiв.

Розрахунок величин фонових концентрацiй забруднювzLпьних речовин
в атмосферному повiтрi
Висновок державноi екологiчноТ експертизи
Щозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами
Затвердження паспорта мiсця вид€rлення вiдходiв

Затвердження реестровоi карти об'ектiв утворенюI, оброблення та
утилlзац11 вlдходlв
Погодження режиму експлуатацiТ водойми (скид води, наповненнrI
водойм)
Погодження технiчного паспорта вiдходу
Реестрацiя звiтiв з iнвентаризацiТ викидiв забруднюючих речовин

Сектор у Кiровоградськiй областi rЩержавного агентства
воднпх pecypciB УкраiЪи
Щозвiл на спецiальне водокористуванЕя
Анулювання дозвоJry на спецiа.пъне водокористування
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Щепартамент iнфраструкtури та промисловостi
Кiровоградськоi обласноi державноi ад мiнiстрацii
Щозвiл на розмiщення зовнiшньоi реклами поза межами населених гryнктiв
у Кiровоградськiй областi
Щепартамент культури, турцзму та кульryрноi спадщици
Кiровоградськоi обласно[ державноi адмiнiстрацii
Погодження програм та проектiв мiстобудiвних, архiтекryрних i
ландшафтних перетворень, будiвелъних, мелiоративних, шJuIхових,
Земельних робiт, реа_пiзацiя яких може позначитисяна cTaHi памЪток
мiсцевого значення, ix територiй i зон охорони
Надання погодження на вiдчуження або передачу пам'яток мiсцевого
Значення ikнiми власниками чи уповноваженими ними органами iншим
особам у володiннrl, корисryвання або управлiння
.Щозвiл на проведеннrI робiт на памЪтках мiсцевого значеннrI (*pi,
...l
..
l
пам'яток археологii), ik територiях та в зонах охорони, реестрацiя дозволiв
на проведення археологiчних розвiдок, розкопок
Визначення меж територiй шам'яток мiсцевого значення та затвердження
TxHix зон охорони.
,Щозвiл на змiну призначення пам'ятки мiсцевого значення, iI частин та
елементiв, здiЙснення написiв, позначок на нiй, на if територii та в iT
охороннiй зонi
Надання вiдповiдних дозволiв на вiдновrrення земляних робiт
,Щозвiл на консервацiю, реставрацiю, реабiлiтацiю, музеефiкацiю, ремонт,
ПРИСТОСУВаНня пам'яток мiсцевого значення та погодження вiдповiдноТ
проектно-кошторисноТ докцrментацii
ПОГОдЖеЦня розмiщення рекJIами на пам'ятках мiсцевого значення, в
межах зон охорони цих пам'яток
ПОГОДЖенНя [poeKTiB землеустрою щодо вiдведеннrl земелъних дiлянок
вiдповiдно до вимог Земельного кодексу УкраiЪи
Погодження на наданнjI об'ектiв кульryрнот спадщини, що е пам'ятками
МiСЦеВОГО ЗнаЧення, в користуваннrI юридичним та фiзичним особам з
науковою, культурно-освiтньою, туристичною та iншою метою

Вiльшанський районний сектор Управлiння Щержавноi служби
украiъи з надзвичайних сиryацiй у Кiровоградськiй областi

РееСтРацiя декларацiТ вiдповiдностi матерiаrrьно-технiчноi бази суб'екта
ГОСпоДарювання вимогам законодавства з питань пожежноi безпеки
.ЩОзвiл

Управлiння,.ЩержпрацiуКiровоградськiйобластi,
на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на експлуатацiю

(застосуванrrя) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ небезпеки
Переоформлення дозволу на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки
еКсПЛУаТацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткування
пiдвищеноi небезпеки
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Головне управлiння Щержцродспоживслужби
в Кiровоградськiй областi
Видача дозволу (санiтарного паспорта)
роботи з радiоактивними
"а
речовими та 1ншими джерелами 1онlзуючого випромlнювання
на
проведення
експериментаIIьних,
дlагностичних,
дlагностичних,
,Щозвiл
лозвlл
випробуваJIьних, вимiрюваrrъних робiт на пiдпри€мствах, в установах та
органiзацiях, дiяльнiсть яких пов'язана з використанням джерел
неiонiзуючого випромiнюваннJI
Видача карантинного сертифiката на партiю вантажу
Видача фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт партiI вантажу
Видача фiтосанiтарного сертифiката партiТ вантажу

Вiльшацський районншй вiддiл Головного управлiння
Щержпродспожцвслужби в Кiровоградськiй областi
Видача експлуатацiйного дозволу дJuI провадження дiяльностi на:
потужностях (об'ектах) з переробки неiЬтiвних продуктiв тваринного
походження; потужностях (об'ектах) з виробництва, змiшування та
2
n
J

приготування кормових добавок, премiксiв i KopMiB
Щозвiл на проведення заходiв iз защ..rенням тварин

Видача експлуатацiйного дозвоJtу оператором ринку, що провадить
дiяльнiстъ, пов'язану з виробЕицтвом та/або зберiганням харчових
продуктiв тваринного походження

Управлiнпя патрульноi шолiцii м. Кроп ивнпцького
Оформлення документу дозвiльного характеру (дозволу на участь у
дорожнъому pyci транспортного засобу, ваговi або rабаритнi параметри
якого перевип{уютъ нормативнi)
ОформленЕя док)rменту дозвiльного характеру (погодження маршруту
руху транспортного засобу пiд час дорожнього перевезення небезпечних
вантажiв)

Вiльшанська селищна рада Вiльшанського району
Кiровоградськоi областi

,,Щекларацiя вiдповiдностi матерiа-гlьно-технiчноТ
господарювання вимогам законодавства

Керiвник апарату
районноi державноi адмiнiстрацil

бази

суб'екта

о.кI.цАрЕвА

