УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04 травня 2017 року №237/А-2017

Про затвердження переліку адміністративних
послуг, що надаються через відділ надання
адміністративних послуг Роздільнянської районної
державної адміністрації
Відповідно до статтей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті
12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», з метою
визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ надання
адміністративних послуг Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області:
1.Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через відділ надання
адміністративних послуг Роздільнянської районної державної адміністрації (додається).
2.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Виконуючий обов`язки голови
районної державної адміністрації

Д.О.Цибенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконуючого
обов’язки голови
районної державної адміністрації
04.05.2017 № 237/А-2017

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через відділ надання адміністративних послуг
Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області
№
НАЗВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з/п
1
Державна реєстрація юридичної особи , яка має намір стати підприємцем
2
Державна реєстрація змін до установчих документів
3
Видача витягу,виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців
4
Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців відомостей про утворення відокремленого підрозділу юридичної особи
або його закриття.
5
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця , які
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців.
6
Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих дркументів та змін до
них.
7
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації , зняття ,
приєднання , поділу або перетворення .
8
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особоюпідприємцем за її рішенням.
9
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно та інших речових прав на
нерухоме майно .
10 Видача витягу та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
11 Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
12 Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.
13 Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання
або/та статуту.
14 Внесення до реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремленний
підрозділ громадського об’єднання.
15 Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання , зміну
особи уповноваженої представляти громадське об’єднання , зміну місцезнаходження
зареєстрованого громадського об’єднання.
16 Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання , мети,
цілей, зміну , зміну особи , уповноваженої пред’являти громадське об’єднання ,
утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.
17 Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску
або реорганізації громадського об’єднання а також про припинення діяльності
громадського обєднання .
18 Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою
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розповсюдження.
Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення
засновника.
Реєстрація громадського об’єднання .
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки.
Відача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду
документації із землеустрою.
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру ,
допущеної органом, що здійснює його ведення з видачею витягу.
Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту
Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про
наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність
земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її
цільового призначення (використання).
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку.
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного
земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних
одиниць.
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного
земельного кадастру про обмеження у використанні земель.
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки,
що містить узагальнену інформацію про землі (території).
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювань з
кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.
Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у
використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них
нормативно-правовими актами, з видачею витягу.
Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну
ділянку
Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в
межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу.
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного
кадастру.
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.
Видача довідки із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідемілогічної експертизи
діючих об’єктів.
Реєстрація декларації відповідності матеріально технічної бази суб’єктам
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Реєстрація декларації про початок будівельних робіт.
Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт.
Реєстрація декларації про готовність об’єкт адо експлуатації.
Видання розпорядження про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості).
Видання розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою

44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

54
55

56
57
58
59
60
61
62

щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Видання розпорядження про внесення змін до сертифікату на право на земельну
частку(пай).
Видання розпорядження про внесення змін до розпорядження районної державної
адміністрації.
Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів –геодезистів
Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників
Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів ,
які підлягають обов’язковій державній експертизі
Реєстрація декларації про утворення відходів
Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на
потужностях(об’єктах)з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;з
виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.
Видача ветеринарних документів ::1)міжнародні ветиринарні сертифікати (для країн
СНД-ветеринарні свідоцтва форми №1,№2та №3-при переміщенні за межі України;
2) ветеринарні свідоцтва (для України- форми №1та №2) при переміщенні за межі
території Автономної республіки крим,областей,міст Києва та Севастополя,
районів,міст(крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для
споживання людиною);3) ветеринарні довідки- при переміщенні в межах району(
крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання
людиною)
Отримання дозволу на проведення заходів із залученням тварин.
Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність,
пов’язану з виробництвом та/або зберігання харчових продуктів тваринного
походження.
Рішення про продаж ділянок державної та комунальної власності
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами.
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
Дозвіл на спеціальне водокористування
Висновок державної санітарно-епідемілогічної експертизи діючих об’єктів, у тому
числі військового та оборонного призначення.
Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
Вклеювання фото до паспорта громадянина України по досягненню 25 та 45-річного
віку.
_______________________________

