ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я (проект)
від _________________

м.Яремче

№_____________

Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, які
надаються через Центр надання
адміністративних послуг у
місті Яремче

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»,
міська рада вирішила:

1.Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через
Центр надання адміністративних послуг у місті Яремче, 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

Додаток до рішення міськвиконкому
№________ від ______________

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг у місті Яремче

1.

Видача довідки про склад сім»ї призовника.

2.

Реєстрація декларації про відповідність матеріально-технічної бази
(об»єкта) суб»єкта господарювання вимогам законодавства.

3.

Погодження режиму роботи в нічний час.

4.

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

5.

Видача довідок про ведення особистого селянського господарства.

6.

Видача довідок про поголів’я худоби.

7.

Видача посвідчення реабілітованого.

8

Видача посвідчення учасника бойових дій ОУН-УПА.

9.

Видача ордера на житлове приміщення.

10

Надання довідки громадянам, які перебувають під слідством та в
місцях позбавлення волі.

11.

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

12.
13.

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

14.

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

15.

Надання дозволу на призначення періодичних зустрічей батьків з
дітьми.

16.

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

17.

Надання дозволу на перереєстрацію дитини.

18.

Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї.

19.

Видача посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

20.

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

21.

Видача будівельних паспортів на забудову земельних ділянок.

22.

Видача містобудівних умов та обмежень на забудову земельних
ділянок.

23.

Видача довідок про перейменування вулиць та можливість присвоєння
адресних номерів.

24.

Дозвіл на розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності.

25.

Підготовка паспорта прив'язки тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності.

26.

Надання викопіювання з генплану.

27.

Рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності .

28.

Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності .

29.

Рішення про надання земельних ділянок державної або комунальної
власності у користування .

30.

Дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки.

31.

Висновок державної санітарно - епідеміологічної експертизи діючих
об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.

32.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об»єктів), що
здійснюють в Україні діяльність з виробництва та /або обігу харчових
продуктів, підконтрольних санітарній службі.

33.
34.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами .
Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.
експлуатаційні дозволи для потужностей (об»єктів):
-з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
- центрів розведення племінних тварин, підприємств/об»єднань з
племінної справи, селекційних,селекційно-технологічних та
селекційно-гібридних центрів,іподромів, станцій оцінки племінних
тварин;
- з виробництва та обігу ветеринарних препаратів;
- з виробництва, змішування та приготування кормових добавок,
преміксів і кормів;

35.

- експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об»єктів), які
займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольній
службі, та для агропродовольчих ринків.

36.

Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в
експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та
інших об’єктів, впровадження нових технологій, передачу у
виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів,
устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень .

37.

Надання дозволу на отримання освіти екстерном

38.

Надання дозволу на організацію індивідуального навчання

Секретар міської ради

Тарас Клим»юк

