
N4укачiвсь мiський голова

ъ

l,

погод}ItЕно

управлiння мiського господарства Мукачiвськоi Micbkoi Ради

[lайменуванIlя центру надання
алмiнiстративних послуц ,l

I_{eHTp надання uоriri.rративних послуг
м.IVIукачево

якОму
обслуговування
зверненIIя

здiйснюеться
.lсу0'€ктlв

2.

э

Мiсце знаход}кення центру
надання адмiнiстративних
послуг

Iнформачiя про режим роботи

пл.Щухновича Олександра, 2, каб. 8,

м.Мукачево, 89600

центру
адмiнiстративних послуг

понедiлок
9.00 - 18.00.

BiBTopoK
8.00 - 19.00

Середа
9.00 - 18.00

Четвер
8.00 - 19.00

П'ятниця
8.00 - 17.00

Субота
8.00 - 15.00

Д dлtiнiсmраmорu ltНАП :

на/iання

l

]:
4. Реквiзити адмiнiстратора (-iB) та

преlIставника (-iB) центру тел. (03131) 5-44-б8

надання адмiнiс,гративних Преdсmавнuк"
послуI, ,l,a вiдповiдаJlьних за fiулинська Щiана fBaHiBHa

видачу адмiнiстративноi послуги 
1 

тел. +3 80666з3237з

5, Нормативно-правовi акти,
якими регJIаМентуеться надання
a:lMi н iс,грати BHoi пос.llуl-и

5.1. Закон УкраТни (назва, час,гина, 1.Закон УкраТни мiсцеве<Про

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА



стаття)

5.2, Акти Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
(назва, дала та номер, пункт)

5.З. Акти центральних
виконавчоТ влади

5.4. Акти мiсцевих органtв
виконавчоi владу / органiв
мiсцевого самоврядування
(нбзва, дала та номеро пункт)

1. Пiдст,ава для переоформлення,
ануJIIованtlя r або видачi
лублiката дозволу

самоврядування в YKpaTHi>; l

2.Закон Украiни <Про благоустрiй населеIfих
ilпунктiв>

<Типовий порядок видач1 дозволlв н&,

порушення об'сктiв благоустрою або

вiдмови в Тх tзидачi, переоформлення, видачi

дублiкатiв, анулIовання дозволlв)
затверджений постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 30.10.2013 р. М870

]

.i
Рiшення виконавчого KoMlToTt

Мукачiвськоi MicbKoT ради Jф140 вiд
LOZ.O+.ZOZOp. <Про затвердження Правил l

проведення земляних робiт на територiТ

МукачiвськоТ MicbKoT об'сднаноТ
територiальноi громади)

письмова заява на отримання дозволу

необхiлних для отримання (за формоrо згiдно додатку 1 до даних

адмiнiстрати BHoi послуги Правил);
;- проектно-кошториснадокументацiяна
проведення робiт з врахуванням
вiдновлювальних робiт, схема органiзачiТ

робiъ тогIо-геодезична зйомка, план_схемами

розмiщення мерех( у електронному BaplaнTl у
форматах DN4F
- коIriя документу на право власностi на

примiщення замовника робiт(свiдоцтво про

право власностi, витяг з СЩР речових прав

на нерухоме майно)
- документ про врегулювання земельних
вiдносин замовника робiт (лержавний акт на

землю, або договiр сервiryтного
землекористування)
- копiя договору мiж замовником робiт i

,суб'сктом господарювання 
]

. Для переоформлення, анулювання або видачi

лублiката дозволу до ЦНАПу подаються
заява та дозвiл або його дублiкат (KpiM

випадку видачi лублiката у зв'язку з

втратою).



8. Порядок та спосiб подання
документiво необхiдних для
отримаtlня адмiнiстраr,ивноi
послуги

9. IIлаr,нiс,гь
надання
послуги

У разi шлатностi

9.1. Нормаr,ивно-правовi акти,
гtiдставi яких стягу€ться плата

9.2. Розмiр плати

9,3, Розрахунковий рахунок
вItесення плати

10. Строк налання адмiнiстративноТ
tIосJlуги

9, llере"пiк
наданнi
IIОСJIУГИ

[Iiдставою для переоформлення дозволу е

передача права гIроведення на об'ектах
'' лбозмiнаОлагоустроlо po0lT lншlи осоо1 (

найменування юридичноi особи чи
прiзвиrrда, iм'я, по батьковi фiзичноТ особи-
гIiдприсмrtя таlабо Тх мiсцезнаходження. Пiд
час переоформлення дозволу проведення

робiт не зупинясться.

iПiлставою для видачi дублiката дозволу с

втрата або поllткодження дозволу.

Щокумен,ги подаються в одному примiрнику
в письмовому виглядi юридичною чи

фiзичною особою (заявником)
lПоданий пакет документiв виноситься на

розгляд технiчноТ ради, для прийняття
lрiшення, щодо видачi дозволу або вiдмови у
видачi дозl]олу. На засiдання технiчноТ ради
також може запрошуватись представник
суб' екта господарювання

(безоплатнiсть) безоплатно
адмiнiстративноi

на

для

Видача /1озволу l0 робочих днiв;

вимогам законодавства, подання неповного
пакета документiв, виявлення в поданих]

документах, недостовiрних вiдомостей,
вiдмова баланiоутримувача(iв) об'ектiв rul
iнженерних мереж на погодження виконання
,.rn"r"* таlабо ремонтних робiт.

Розпорядх(ення мiського голови про

тимчасову заборону у видачi дозволу на

виконання земляних таlабо ремонтних робiт.



1 Rобiт видасться не бiльше 3-х мiсяцiв

l

i



ПОГО/{ЯtL1I-{О

Мукачiвський м кий го,цова
Андрiй Б Iъ

2022р.

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА

имання доз
ýi, )r,

l. Найменування центру надання
адмiнiстративних послуц в

I-{eHTp надаFII-Iя адмiнiстративних послуг
м.Мукачево

пл.Щухновича Опa*aапд,ра, 2,каб. 8,
м.i\4укачево, 89600

Понедiлок
9.00 - 18.00.

BiBTopoK
8.00 - 19.00

Середа
9.00 - 18.00

Четвер
8.00 - 19.00

П'ятниця
8.00 - 17.00

Субота
8.00 - 15.00

Аdмiнiсmрqmорu ЦНАП:
тел. (03131) 5-44-68
Преdсmавнuк:

яцому
обс.гlуl,овування

здiйснюет,ься
суб'сктiв

звернеtIня

2. Мiсце знаходження центру
на/lання адмiнiс,гративних
IIocJIyl,

3. Iнформацiя про режим роботи
цеIrт,ру надання ]

адмiнiстративних послуг

4. Реквiзити адмiнiстратора (-iB) та
представника (-iB) центру
надання адмlнlстративних
послуц та вiдповiдальних за Щудинська Щiана TBaHiBHa
видачу адмiнiстративноi послуги тел. *3 80666Зз2З73

5. Нормативно-правовi акти,
якими решlаменту€ться надання
адмi нiс,гративноi послуl,и

5.1. Закон УкраТни (назва, частина, 1.Закон Украiни мiсцеве<Про

L

]



стаття)

5.2. Акти Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
(назвао дала та номер, пункт)

самоврядування в YKpaTHi>;

2.Закон УкраТни <ГIро благоустрiй населених

пунктiв>)

i<Типовий порядок видачi дозволlв на
l

1порушення об'ектiв благоустрою uбч

6,

вiдмови в ix видачi, переоформлення, видачl i

дублiкатiв, анулювання дозволlв))

.uru.рл*ений гIостановою Ч9,j"у
N{iHiЁTpiB Украiни вiд 30.10.2013 р, JФ870

l5.З. Акти центральних органiв
виконавчоi влади

5.4.

адмill iстративноi послуги

Пiдсr,ава дJrя переоформлення,
анулюваннfi або видачi

лублiката дозволу

дкти мiсцевих органiв рittlелtt_tя виконавчого KoMiTeTy

викоlrавчоi владу / opl,aHiB Мукачiвськот MicbKoT Ради Jф140 вiд

мLсцевого самоврядування oi,o+.zozop. <Про затвердження Правил

(назва, лала ,u 
"Ъ*Ёр, 

пункт) 
iffi_Tfi:|io,",i",h":;'9', 

," 

"JTJi"",|jii, ' 
l lyl rv,r\v д

територiально1 громади)
i

вичерпний перелiк докумеrlтiво - письмова заява на отримання дозволу

неoбxiДнихДЛяoTpиMaння(зaфopмoюзгiДнoДoДaTкy1ДoДaниx

7.

Правил);
l- проектно-кошторисна документацiя на i

проведення робiт з врахуванням

,iл*rоuповальних роб iT, схема органiзаuiТ

роб iт,,го п о- геодез ична зй ом ка, план-схемами

розмiщеrня мереж у електронному BapiaHTi у

форматах DМF
l- копiя документу на право власност1 на

примiщення замовника робiт(свiдоцтво про

IIраво власностi, витяг з СЩР речових прав

на нерухоме майно)
- документ про врегулювання земельних

вiдносин замовника робiт (державний акт на

землю, або договiр сервiryтного
землекорисryвання)
- копiя договору мiж замовником робiт i

суб' ск,гом господарювання

!,ля гrереоформлення, анулювання або видачi

випадку видачi лублiката у зв'язку з

в,гра,гою).



8. Порядок та спосiб подання
локумен,гiво необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

9. Платнiсть
надання
послуги

У разi платностi

9.1 . [lорма,l,ивно-правовi акти, Ila
пiдставi яких стягу€ться плата

9.2. Розмiр плати

9,З. Розрахуltковий рахунок
внесення плати

10. Строк надання адмiнiстративноТ
послуги

9, Перелiк
наданнi
послуги

пiдстав для вiдмови у Вiдсутнiсть заяви;
адм iнiстрати BHoi Невiдповiднiсть

Пiдставою для переоформлення дозволу с
передача права проведення на об'сктах
благоустроrо робiт iншiй особi або змiна

1 найменування юридичноТ особи чи

пiдприемця таlабо iх мiсцезнаходження. Пiд
час переоформлення дозволу проведення

робiт не зупиня€ться.
Пiдставою для видачi дублiката дозволу с

втрата аоо пошкодження дозволу.

Щокументи подаються в одному примiрнику
в пиаьмовому виглядi юридичною чи

фiзичноrо особою (заявником) 
i

Поданий пакет документiв виноситься на 
]

розгJIяд технiчноi ради, для прийняття

рiшення, щодо видачi дозволу або вiдмови у
видачi дозволу. На засiдання технiчноi ради
lтакож може запрошуватись представник 

]

суб'скта господарювання 
l

безоплатно

IJидача /{озволу 10 робочих днiв;

(безоплатнiсть)
адмiнiстративноТ

для

,вимогам законодавства, подання неповного
пакета документiв, виявлення в поданих
документах, нqдостовiрних вiдомостей,
вiдмова балансоутримувача(iв) об'ектiв та
iнженерних мереж на погодження виконання
iземляних таlабо ремонтних робiт. ;

i Розпорядження мiського голови про,-
тимчасову заоорону у видач1 дозволу на
виконання землян их Tal або ремонтних робiт.

l

l
I



10. Результат надання Надання дозволу на землянi роботи

адмiн iс,гративноi послуги

11. способи отримання вiдповiдi Фuп]__:'оУ2::: ^:Y.#fi;:,;"o"'":HlJ;

] T.p*in дiТ дозволiв на проведення земляНИх

робiт вида€ться не бiльше З-х мiсяцiв l

АНДРiЙ БЛIНОВ

(резуllьта,гу)

|2. 11римiтка

ЗАТВЕРДЖЕНО

начальник Умг


