щ

У КРАЇН А

ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Х АРКІВСЬКО Ї ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИ Й КОМ ІТЕТ

РІШЕННЯ
від «

№

» грудня 2016 року

Эёё

Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, які
надаються через відділ «Центр
надання адміністративних послуг»
Лозівської міської ради
у новій редакції
З метою забезпечення належного функціонування відділу «Центр надання
адміністративних послуг» міської ради, керуючись ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 6,7 ст. 12 Закону України
«Про адміністративні послуги», на виконання Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розш ирення повноважень
органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних
послуг», розпорядж ення Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року
№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої
влади через центри надання адміністративних послуг», рішення міської ради
від 20.03.2015 року № 1367 «Про делегування виконавчому комітету міської
ради повноважень з питань визначення, затвердження та внесення змін до
переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання
адміністративних послуг» Лозівської міської ради, виконавчий комітет міської
ради,

ВИРІШИВ:
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ
«Центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради у новій
редакції (додаток).
2. Встановити, що адміністративні послуги затверджені цим рішенням,
надаються відповідними су б ’єктами виключно через відділ «Центр надання
адміністративних послуг» міської ради.
3. Заборонити виконавчим органам міської ради надавати адміністративні
послуги, які не передбачені даним рішенням, та/або із поруш енням порядку
їх надання.

4. С уб ’єктам надання адміністративних послуг, у разі внесення змін до діючого
законодавства з питань, що відносяться до повноважень відповідного
виконавчого органу, своєчасно вносити пропозиції відділу «Центр надання
адміністративних послуг» міської ради з метою вжиття заходів щодо
внесення відповідних змін до цього рішення.
5. Рішення виконавчого комітету Лозівської міської ради № 181 від 23.03.2015
року вважати таким, що втратило чинність.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу
«Центр надання адміністративних послуг» міської ради Степанову О.В.

С.В.Зеленський
Ю.В.Ку

о.с.с

Д одаток
до ріш ення виконавчого комітету
Л озівської міської ради

ПЕРЕЛІК
АДМ ІН ІС ТРА ТИ ВН И Х ПО СЛУГ, ЯКІ Н А ДА Ю ТЬС Я ЧЕРЕЗ ВІДДІЛ «ЦЕНТР
НАДАННЯ А ДМ ІН ІС ТРА ТИ ВН И Х П О СЛУГ» Л О ЗІВ С Ь К О Ї М ІС ЬК О Ї РАДИ
(нова редакція)
№
з/п

1

2

3о

4

5

6

7

8

Назва адм іністративної
послуги

С уб’єкт надання
адм іністративної
послуги

Результат адм іністративної
послуги

І. А дм іністративні послуги виконавчих органів Л озівської м іської пади
Надання ордерів на
Управління
видалення дерев, кущів,
Рішення
житлово-комунального
газонів і квітників у місті
виконавчого комітету
господарства
та оформлення актів на
міської ради
та будівництва
предмет видалення зелених
Лозівської
насаджень
міської ради
Управління
Надання дозволу на
проведення земляних робіт
житлово-комунального
Письмове узгодження
господарства та
на проведення земляних робіт
будівництва
Лозівської міської ради
Управління
Рішення
житлово-комунального
Надання дозволу на
виконавчого комітету
господарства та
перепоховання останків
міської ради
будівництва
померлих
Лозівської міської ради
Рішення
Управління
Встановлення режиму
виконавчого комітету
економіки Л озівської
роботи закладів торгівлі,
Лозівської міської ради
міської ради
ресторанного господарства,
сфери послуг та розваг
Довідка
Видача довідки щодо
Відділ освіти
про володіння державною
Л озівської міської
володіння державною мовою
мовою чи письмова відмова у
ради
або її розуміння в обсязі
її наданні
достатньому для спілкування
Видача посвідчення
Ю ридичний відділ
Встановлення статусу та
реабілітованого
апарату виконкому
видача посвідчення
Л озівської
реабілітованого
міської ради
Відділ містобудування,
Видача будівельного
архітектури
Будівельний паспорт
паспорта забудови земельної
та земельних відносин
забудови земельної ділянки
ділянки (внесення змін до
Лозівської
будівельного паспорта)
міської ради
Надання містобудівних умов
Відділ містобудування,
Містобудівні умови
і обмежень забудови
архітектури
і обмеження забудови
земельної ділянки (внесення
та земельних відносин
земельної ділянки
змін до містобудівних умов і
Лозівської міської ради
обмежень забудови

2

9

10

11

12

13

земельної ділянки)
Переведення ж итлових
приміщень і житлових
будинків в нежитлові для
розміщ ення о б ’єктів
невиробничої сфери
Надання громадянам
України земельних ділянок
безоплатно у власність (в т.ч.
приватизація земельних
ділянок, що знаходиться у
користуванні громадян)
Затвердження проекту
землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
та передачу у власність/
надання у постійне
користування/ надання в
оренду земельної ділянки,
що перебуває у державній
або комунальній власності
Надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельних
ділянок, що перебуваю ть у
комунальній власності, для
подальш ої передачі у
власність, постійне
користування та оренду.
Поновлення договору оренди
земельної Д ІЛ Я Н К И . ІЦО
перебуває у комунальній
власності

14
Дозвіл на передачу земельної
ділянки в суборенду
15
Присвоєння пош тової адреси
об ’єкту нерухомого майна
16

17

Затвердження площ
житлового
будинку/квартири, які не
перебувають на балансі
КП «Ж УК»/ нежитлових
приміщ ень в житлових
будинках, після проведеного
перепланування
Згода на розміщ ення
тимчасової споруди для
провадження

Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради

Рішення
виконавчого комітету
міської ради

Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради

Рішення міської ради

Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради

Рішення міської ради

Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради

Рішення міської ради

Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради
Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради
Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради

Рішення міської ради

Рішення міської ради

Рішення міської ради

Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради

Рішення
виконавчого комітету
міської ради

Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин

Рішення
виконавчого комітету
міської ради

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

підприємницької діяльності
Видача паспорта при в’язки
тимчасової споруди для
провадження
підприємницької діяльності
Видача дозволу на
перепланування чи
переобладнання житлового
будинку/квартири, які не
перебувають на балансі КП
«Ж УК»/ нежитлових
приміщ ень в житлових
будинках
Приватизація житла, яке
перебуває у комунальній
власності територіальної
громади м. Лозова

Надання дозволу на обмін
житлом у міському жилому
фонді
Видача витягів із рішень
виконкому щодо взяття на
квартирний облік, зняття з
обліку, поділ квартирної черги,
переведення в іншу категорію
Видача охоронного свідоцтва
(броні) на житлове
приміщення
Видача довідки про
перебування або відсутність
громадянина на обліку осіб, які
потребують покращення
житлових умов при виконкомі
міської ради
Взяггя на облік осіб, які
потребують поліпшення
житлових умов, при
виконавчому комітеті міської
ради
Зміна наймача у договорі
найму житла

Надання дозволу на
здійснення невід’ємних
поліпшень об’єкта оренди

3
Лозівської міської ради
Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради

Відділ містобудування,
архітектури
та земельних відносин
Лозівської міської ради

Відділ з обліку житла
та управління
комунальною
власністю Лозівської
міської ради
Відділ з обліку житла
та управління
комунальною власністю
Лозівської міської ради
Відділ з обліку житла
та управління
комунальною власністю
Лозівської міської ради
Відділ з обліку житла
та управління
комунальною власністю
Лозівської міської ради
Відділ з обліку житла
та управління
комунальною власністю
Лозівської міської ради

Відділ з обліку житла
та управління
комунальною власністю
Лозівської
міської ради
Відділ з обліку житла
та управління
комунальною власністю
Лозівської
міської ради
Відділ з обліку житла
та управління
комунальною власністю
Лозівської
міської ради

Паспорт
прив’язки тимчасової споруди

Рішення
виконавчого комітету
міської ради

Видача свідоцтва
про право власності на житло

Видача ордерів
на заселення жилих приміщень

Витяг

Видача охоронного свідоцтва
(броні) на житлове
приміщення

Довідка

Рішення
виконавчого комітету
міської ради

Рішення
виконавчого комітету
міської ради

Рішення
виконавчого комітету
міської ради

4

28

29

ЗО

Постановка на облік для
отримання путівок на
оздоровлення дітей пільгових
категорій (дітей, які
потребують особливої
соціальної уваги та
підтримки).
Державна реєстрація
створення ю ридичної особи
(крім громадського
формування)

Управління
у справах молоді
та спорту Л озівської
міської ради
Х арківської області

Отримання довідки

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Виписка
з Єдиного державного
реєстру ю ридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі
Виписка
з ЄДР юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі

Державна реєстрація
включення відомостей про
особу, зареєстровану до 01
липня 2004 року, відомості
про яку не містяться в
Єдиному державному
реєстрі ю ридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань
(крім громадського
формування)
Держ авна реєстрація змін до
відомостей про ю ридичну
особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань, у
тому числі змін до
установчих документів
ю ридичної особи (крім ГФ)
Держ авна реєстрація
переходу ю ридичної особи 3
модельного статуту на
діяльність на підставі
власного установчого
докум ента(крім
громадського формування)

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

33

Держ авна реєстрація
переходу ю ридичної особи
на діяльність на підставі
модельного статуту (крім
громадського формування)

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

34

Держ авна реєстрація
рішення про виділ
юридичної особи (крім
громадського формування)

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

31

32

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Виписка
з ЄДР юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі - у разі
внесення змін до відомостей,
що відображаю ться у
виписці

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Виписка
з ЄДР юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі - у разі
внесення змін до відомостей,
що відображаю ться у
виписці
Виписка
з ЄДР юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі - у разі
внесення змін до відомостей,
що відображаю ться у
виписці
Внесення відповідного
запису до ЄДР юридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та громадських

35

Держ авна реєстрація
рішення про припинення
ю ридичної особи (крім
громадського формування)

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

36

Держ авна реєстрація
рішення про відміну ріш ення
про припинення ю ридичної
особи (крім громадського
формування)
Державна реєстрація
зміни складу комісії з
припинення (комісії 3
реорганізації, ліквідаційної
комісії) ю ридичної особи
(крім ГФ)
Державна реєстрація
припинення ю ридичної
особи в результаті її
ліквідації (крім громадського
формування)
Держ авна реєстрація
припинення ю ридичної
особи в результаті її
реорганізації (крім
громадського формування)
Державна реєстрація
створення відокремленого
підрозділу ю ридичної особи
(крім громадського
формування)
Держ авна реєстрація
внесення змін до відомостей
про відокремлений підрозділ
ю ридичної особи (крім
громадського формування)

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Державна реєстрація
припинення відокремленого
підрозділу ю ридичної особи
(крім громадського
формування)
Держ авна реєстрація
фізичної особи підприємцем

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Державна реєстрація
включення відомостей про
фізичну особу - підприємця,
зареєстровану до 01 липня

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

37

38

39

40

41

42

43

44

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

формувань
Внесення відповідного
запису до ЄДР юридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань
Внесення відповідного
запису до ЄДР юридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань
Внесення відповідного
запису до ЄДР юридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань
Внесення відповідного
запису до ЄДР юридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань
Внесення відповідного
запису до ЄДР юридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань
Виписка
з ЄДР ю ридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі
В иписка
з ЄДР юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі - у разі
внесення змін до відомостей,
що відображаю ться у
виписці
Внесення відповідного
запису до ЄДР юридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань
Виписка
з ЄДР юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі
Виписка
з ЄДР ю ридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в

45

2004 року, відомості про яку
не містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Держ авна реєстрація змін до
відомостей про фізичну
особу - підприємця, що
містяться в Єдиному
державному реєстрі
ю ридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань

и
електронній формі

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Виписка
з ЄДР юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі - у разі
внесення змін до відомостей,
що відображаю ться у
виписці

46

Держ авна реєстрація
припинення підприємницької
діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Внесення відповідного
запису до ЄДР ю ридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань

47

Видача витягу з Єдиного
державног о реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Видача документів, що
містяться в реєстраційній
справі відповідної ю ридичної
особи, громадського
формування, що не має
статусу ю ридичної особи,
фізичної особи - підприємця

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Витяг
з ЄДР юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Н адання документів,
що містяться в реєстраційній
справі відповідної ю ридичної
особи, громадського
формування, що не має
статусу ю ридичної особи,
ф ізичної особи - підприємця

49

Державна реєстрація права
власності на нерухоме майно

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

50

Державна реєстрація іншого
речового права на нерухоме
майно, обтяження права на
нерухоме майно
Внесення змін до записів до
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно у
зв’язку із зміною відомостей
про нерухоме майно, право
власності та суб ’єкта цього
права, інші речові права та
суб’єкта цих прав, обтяження
прав на нерухоме майно та
суб’єкта цих прав, що
містяться у Держ авному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно, які не
пов’язані з проведенням

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Інформація з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно
Інформація з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно

48

51

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Внесення змін до запису до
Д ерж авного реєстру речових
прав на нерухоме майно;
Інформація з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно

52

державної реєстрації прав
Внесення змін до записів до
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно у
зв'язку з допущ енням
технічної помилки 3 вини
державного реєстратора прав
на нерухоме майно

/
Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Внесення змін до запису до
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно;
Інформація з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно

53

Внесення змін до записів до
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно у
зв’язку з допущ енням
технічної помилки не 3 вини
державного реєстратора прав
на нерухоме майно

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Внесення змін до запису до
Д ерж авного реєстру речових
прав на нерухоме майно;
Інформація з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно

54

Надання інформації з
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

55

Внесення запису про
скасування держ авної
реєстрації прав

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

56

Взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна

Відділ реєстрації
Лозівської міської ради

Інформація
з Держ авного реєстру
речових прав
на нерухоме майно
Внесення до Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно запису про
скасування державної
реєстрації прав;
Інформація
з Д ерж авного реєстру
речових прав
на нерухоме майно
Інформація
з Державного реєстру
речових прав
на нерухоме майно

57

58

59

Реєстрація місця
проживання/перебування

Зняття з реєстрації місця
проживання/перебування

Реєстрація/зняття з
реєстрації місця
проживання/перебування
малолітньої дитини

Відділ з питань
реєстрації місця
проживання фізичних
осіб та ведення реєстру
громади Лозівської
міської ради
Відділ з питань
реєстрації місця
проживання фізичних
осіб та ведення реєстру
громади Лозівської
міської ради
Відділ з питань
реєстрації місця
проживання фізичних
осіб та ведення реєстру
громади Лозівської
міської ради

Реєстрація
місця проживання/
перебування

Зняття з реєстрації
місця проживання/
перебування

Довідка

8

60

61

62

63
64

65

66

-------- Адміністративні послуги територіальних органів ви ко н авч о ї н і^ іи
Управління
Держ авна реєстрація
держ авної реєстрації
друкованого засобу масової
Головного
Свідоцтво про реєстрацію
інформації з місцевою
територіального
сферою розповсю дження
управління ю стиції
в Харківській області
Управління
Перереєстрація друкованого
держ авної реєстрації
засобу масової інформації з
Головного
Свідоцтво про реєстрацію
місцевою сферою
територіального
розповсю дження
управління ю стиції
в Харківській області
Управління
Видача дубліката свідоцтва
держ авної реєстрації
про державну реєстрацію
Свідоцтво про реєстрацію
Головного
друкованого засобу масової
(дублікат)
територіального
інформації з місцевою
управління ю стиції
сферою розповсю дж ення
в Харківській області
Визнання недійсним
Управління
Визнання недійсним
свідоцтва
про державну
державної реєстрації
свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого
Г оловного
реєстрацію друкованого
засобу
масової інформації з
територіального
засобу масової інформації з
місцевою сферою
управління юстиції
місцевою сферою
розповсю
дж ення на підставі
в
Харківській
області
розповсю дження на підставі
повідомлення засновника
повідомлення засновника
Управління
Державна реєстрація
Виписка
державної реєстрації
створення громадського
з ЄДР юридичних осіб,
Г оловного
об'єднання за заявою
фізичних осіб-підприємців та
територіального
заявника шляхом звернення
громадських формувань
управління ю стиції
до фронт-офісів
в електронній формі
в Харківській області
Управління
Державна реєстрація
державної реєстрації
включення відомостей про
Г оловного
громадське об'єднання,
Виписка
територіального
зареєстроване до 01 липня
з Єдиного державного
управління ю стиції
2004 року, відомості про яке
реєстру юридичних осіб,
в Харківській області
не містяться в Єдиному
фізичних осіб-підприємців та
державному реєстрі
громадських формувань
юридичних осіб, фізичних
в електронній формі
осіб - підприємців та
громадських формувань за
заявою заявника шляхом
звернення до фронт-офісів
Управління
Держ авна реєстрація змін до
державної реєстрації
відомостей про громадське
Виписка
Головного
об'єднання, що містяться в
з
Єдиного
державного
територіального
Єдиному державному реєстрі
реєстру ю ридичних осіб,
управління юстиції
юридичних осіб, фізичних
фізичних
осіб-підприємців та
в Харківській області
осіб -- підприємців та
громадських формувань
громадських формувань, у
в електронній формі
тому числі змін до
установчих документів за
заявою заявника шляхом
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67

звернення до фронт-офіеів
Держ авна реєстрація
рішення про виділ
громадського об'єднання за
заявою заявника шляхом
звернення до фронт-офісів

68

Державна реєстрація
рішення про припинення
громадського об'єднання за
заявою заявника шляхом
звернення до фронт-офісів

69

Державна реєстрація
рішення про відміну рішення
про припинення
громадського об'єднання за
заявою заявника шляхом
звернення до фронт-офісів
Державна реєстрація зміни
складу комісії з припинення
(комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії)
громадського об'єднання за
заявою заявника шляхом
звернення до фронт-офісів

70

Управління
держ авної реєстрації
Головного
територіального
управління ю стиції
в Харківській області
Управління
державної реєстрації
Головного
територіального
управління ю стиції
в Харківській області
Управління
державної реєстрації
Головного
територіального
управління ю стиції
в Харківській області
Управління
держ авної реєстрації
Головного
територіального
управління юстиції
в Харківській області

71

Державна реєстрація
припинення громадського
об'єднання в результаті його
ліквідації за заявою
заявника шляхом звернення
до фронт-офісів

Управління
державної реєстрації
Головного
територіального
управління ю стиції
в Харківській області

72

Держ авна реєстрація
припинення громадського
об'єднання в результаті його
реорганізації за заявою
заявника ш ляхом звернення
до фронт-офісів
Державна реєстрація
створення відокремленого
підрозділу громадського
об'єднання за заявою
заявника шляхом звернення
до фронт-офісів
Державна реєстрація
внесення змін до відомостей
про відокремлений підрозділ
громадського об'єднання за
заявою заявника шляхом
звернення до фронт-офісів

Управління
держ авної реєстрації
Г оловного
територіального
управління юстиції
в Харківській області
Управління
держ авної реєстрації
Г оловного
територіального
управління юстиції
в Харківській області
Управління
держ авної реєстрації
Головного
територіального
управління юстиції
в Харківській області

73

74

Внесення відповідного
запису до Єдиного
держ авного реєстру
ю ридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Внесення відповідного
запису до Єдиного
держ авного реєстру
ю ридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Виписка
з Єдиного державного
реєстру ю ридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань
в електронній формі
Виписка
з Єдиного державного
реєстру ю ридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі - у разі
внесення змін до відомостей,
що відображаються у
виписці;
Внесення відповідного
запису до Єдиного
державного реєстру
ю ридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Внесення відповідного
запису до Єдиного
державного реєстру
ю ридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Виписка
з Єдиного державного
реєстру ю ридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі
Виписка
з Єдиного державного
реєстру ю ридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань в
електронній формі - у разі
внесення змін до відомостей,
що відображаються у
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75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Державна реєстрація
припинення відокремленого
підрозділу громадського
об'єднання за заявою
заявника шляхом звернення
до фронт-офісів
Реєстрація статутів
територіальних громад

Оформлення та видача або
обмін паспорта громадянина
України для виїзду за кордон
(у тому числі термінове
оформлення)*

Оформлення та видача
проїзного документа
дитини*

Оформлення та видача
паспорта громадянина
України*

Оформлення та видача
паспорта громадянина
України у разі обміну замість
пош кодженого, втраченого
або викраденого*
Вклеювання до паспорта
громадянина України
фотокартки при досягненні
громадянином 25- і 45річного віку
Державна реєстрація
земельної ділянки з видачею
витягу з Державного
земельного кадастру
Внесення до Державного
земельного кадастру
відомостей (змін до них) про
земельну ділянку
Внесення до Державного
земельного кадастру
відомостей про межі частини

У правління
державної реєстрації
Головного
територіального
управління ю стиції
в Харківській області
Управління
держ авної реєстрації
Головного
територіального
управління ю стиції
в Харківській області
Лозівський районний
відділ Г оловного
управління
Д ерж авної міграційної
служби України в
Х арківській області
Лозівський районний
відділ Головного
управління
Держ авної міграційної
служби України в
Харківській області
Лозівський районний
відділ Головного
управління
Держ авної міграційної
служби У країни в
Харківській області
Лозівський районний
відділ Головного
управління
Держ авної міграційної
служби У країни в
Харківській області
Лозівський районний
відділ Головного
управління
Де ржав н ої м і грац ій н ої
служби України в
Харківській області
Управління
Держгеокадастру в
Лозівському районі
Харківської області
Управління
Держгеокадастру
в Лозівському районі
Харківської області
Управління
Держгеокадастру
в Лозівському районі

виписці
Внесення відповідного
запису до Єдиного
державного реєстру
ю ридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань

Паспорт
громадянина України
для виїзду за кордон

Проїзний документ дитини
для виїзду за кордон

Паспорт громадянина України

Паспорт громадянина України

Паспорт громадянина України
із вклеєною фотокарткою

Витяг
з Державного земельного
кадастру
Витяг
з Державного земельного
кадастру
Витяг
з Державного земельног о
кадастру

85

86

87

88

89

90

земельної ділянки, на яку
пош ирюються права
суборенди, сервітуту, 3
видачею витягу
Внесення до Держ авного
земельного кадастру
відомостей (змін до них) про
землі в межах територій
адміністративнотериторіальних одиниць 3
видачею витягу
Держ авна реєстрація
обмежень у використанні
земель з видачею витягу
Внесення до Державного
земельного кадастру
відомостей про обмеження у
використанні земель,
встановлені законами та
прийнятими відповідно до
них нормативно-правовими
актами, з видачею витягу
Виправлення технічної
помилки у В І Д О М О С Т Я Х 3
Державного земельного
кадастру, допущ еної
органом, що здійсню є його
ведення, з видачею витягу
Надання відомостей з
Державного земельного
кадастру у формі:
1) витягу з Держ авного
земельного кадастру про:
- землі в межах території
адміністративнотериторіальних од и и и ц ь
- обмеження у використанні
земель земельну ділянку
2) довідки, що містить
узагальнену інформацію про
землі (території)
3) викопіювань з кадастрової
карти (плану) та іншої
картографічної документації
Видача довідки про:
1) наявність та розмір
земельної частки (паю)
2) наявність у Держ авному
земельному кадастрі
відомостей про одержання у
власність земельної ділянки
у межах норм безоплатної
приватизації за певним
видом її цільового

Харківської області

Управління
Держгеокадастру
в Лозівському районі
Харківської області

Управління
Держгеокадастру
в Лозівському районі
Харківської облас ті
Управління
Держгеокадастру
в Лозівському районі
Харківської області

Управління
Держгеокадастру
в Лозівському районі
Харківської області

Витяг
з Державного земельного
кадастру

Витяг
з Державного земельного
кадастру

Витяг
з Державного земельного
кадастру

Витяг
з Державного земельного
кадастру

Управління
Держгеокадастру
в Лозівському районі
Харківської області

Витяг, довідка
з Державного земельного
кадастру

Управління
Держгеокадастру
в Лозівському районі
Харківської області
Довідка

12

91

92

93

94

95

призначення(використання)
Видача відомостей з
документації із землеустрою,
що вклю чена до Державного
фонду докум ентації із
землеустрою
Видача витягу з Державного
реєстру сертифікованих
інженерів землевпорядників
Видача витягу з Державного
реєстру сертифікованих
інженерів Геодезистів
Реєстрація декларації
відповідності матеріальнотехнічної бази суб’єкта
господарю вання вимогам
законодавства з питань
пожежної безпеки
Документи дозвільного
характеру

Керуюча справами
виконавчого комітету міської ради

Степанова, 2-58-21

Управління
Держгеокадастру
в Лозівському районі
Харківської області

Відомості
із супровідним листом

Держ геокадастр
України
Витяг

Держгеокадастр
України
Витяг

Лозівський районний
відділ Головного
управління
ДСНС України
у Харківській області

Декларація
відповідності матеріальнотехнічної бази суб’єкта
господарю вання вимогам
законодавства з питань
пож еж ної безпеки

ЗУ«Про перелік ДДХ
у сфері господарської
діяльності»

Л.А. Ш ульгінова

