ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 24.12.2013

м.Яремче

№123

Про затвердження
Переліку
адміністративних послуг, які
надаються через Центр надання
адміністративних послуг
Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги ”, Закону
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та з
метою забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої
влади, створення зручних і сприятливих умов під час отримання
адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Яремчанської
міської ради, що додається.
2. Опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Яремчанської
міської ради та в регіональному часописі « Яремчанський вісник».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Надію Бандурку.

Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 24.12.2013 №123
Перелік адміністративних послуг,
які надаються через

Центр надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Яремчанської міської ради

№

Назва адміністративної послуги

Надавач
адміністративної
послуги

1.

Реєстрація декларації про відповідність матеріальнотехнічної бази (об’єкта) суб’єкта господарювання
вимогам законодавства

Відділ економіки і
промисловості
міськвиконкому

2.

Погодження режиму роботи в нічний час

3.

Видача посвідчень громадянина/громадянки/, який
/яка/ проживає /працює/, навчається на території
гірського населеного пункту

Загальний відділ
міськвиконкому

4.

Видача довідок про особисте селянське господарство

5.

Видача довідок про поголів’я худоби

Відділ земельних
ресурсів
міськвиконкому

6.

Видача посвідчення реабілітованого

7

Видача посвідчення учасника бойових дій ОУН-УПА

8.

Видача ордера на житлове приміщення

9.

Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї

10.

Видача посвідчення дитини з багатодітної сім’ї

11.

Видача довідки про неотримання посвідчення батьків
багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної
сім’ї

12.

Надання дозволу на відчуження та заставу майна,
право власності (користування) яким має малолітня
(неповнолітня ) дитина

п/п

Юридичний відділ
міськвиконкому

Відділ у справах сім»ї,
молоді та спорту
міськвиконкому

Служба у справах дітей
міськвиконкому

13.

Надання дозволу на зміну прізвища дитини

14.

Надання дозволу на укладання договору дарування
житла (майна), право власності (користування та на
прийняття в дар житла (майна) на яке має малолітня,
(неповнолітня) дитина

15.

Встановлення опіки (піклування) над малолітньою
(неповнолітньою) дитиною та про призначення опіки
над житлом

16.

Надання дозволу на призначення
зустрічей батьків з дітьми

17.

Надання дозволу на зняття грошових заощаджень від
імені малолітньої (неповнолітньої) дитини

18.

Надання дозволу на перереєстрацію дитини.

19.

Видача містобудівних умов та обмежень на забудову
земельних ділянок

20.

Видача будівельних паспортів на забудову земельних
ділянок

21.

Дозвіл на розміщення тимчасових споруд для
здійснення підприємницької діяльності

22.

Підготовка паспорта прив'язки тимчасової споруди
для здійснення підприємницької діяльності

23.

Надання дозволу на організацію індивідуального
навчання

24.

Надання дозволу на отримання освіти екстерном

25.

Оформлення та видача паспорта громадянина України
вперше

26.

Реєстрація місця проживання /перебування

27.

Зняття з реєстрації місця проживання

28.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що
включена до Державного фонду документації із
землеустрою

періодичних

Відділ містобудування,
архітектури і
будівництва
міськвиконкому

Управління освіти
міськвиконкому

Яремчанський міський
сектор управління
державної міграційної
служби в ІваноФранківській області
Відділ
Держземагентства у
м.Яремче

29.

Видача витягу з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки

30.

Надання довідки з державної статистичної звітності
про наявність земель та розподіл їх за власниками
земель , землекористувачами, угіддями ( за даними
форми 6-зем)

