
           

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

Рішення 
 

від   9 серпня 2013 р.                      № 372 
 

 

м. Знам`янка 

 

 

Про визначення переліку послуг 

центру надання адміністративних 

послуг Знам’янської міської ради 

 

 

 На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р., 

рішення міської ради від 31.05.2013 р. «Про затвердження Положення про центр надання 

адміністративних послуг Знам’янської міської ради» з метою забезпечення належного 

функціонування центру, керуючись ст.ст.29, 40  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Визначити перелік адміністративних послуг, які можна одержати у центрі надання 

адміністративних послуг Знам’янської міської ради,  згідно з додатком 1. 

2. Визначити перелік документів дозвільного характеру, які надаються через державного 

адміністратора дозвільних процедур центру надання адміністративних послуг 

Знам’янської міської ради,  згідно з додатком 2. 

3. Керівнику Центру О.Моліну забезпечити надання послуг відповідно до визначених у 

додатках 1, 2 переліків послуг. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського 

голови  Джулая В.О. 

 

 

 

 

                                 Міський голова                          І. Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету 

Знам’янської міської ради 

від 9 серпня  2013 року № 372 

 

Перелік адміністративних послуг,  

які можна одержати у центрі надання адміністративних послуг  

Знам’янської міської ради 

 

 

№ 

п/п 
Назва послуги Структурний підрозділ Примітка 

1.  Призначення державної 

соціальної допомоги на дітей 

одиноким матерям. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

2.  Призначення державної 

соціальної допомоги при 

народженні дитини. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

3.  Призначення державної 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

4.  Призначення державної 

соціальної допомоги по 

вагітності та пологах. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

5.  Призначення державної 

соціальної допомоги по 

догляду за дитиною до 

досягненню нею трирічного 

віку. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

6.  Призначення державної 

соціальної допомоги на дітей, 

які перебувають під опікою. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

7.  Призначення державної 

соціальної допомоги інвалідам 

з дитинства та дітям 

інвалідам. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

8.  Призначення державної 

соціальної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати 

дитину або місце проживання 

яких невідоме. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

9.  Призначення одноразової 

винагороди жінкам,  яким 

присвоєне почесне звання 

України «Мати-героїня».  

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

10.  Призначення державної 

соціальної допомоги у зв’язку 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

 



з витратами, зумовленими 

похованням. 

Знам’янської міської ради 

11.  Призначення субсидій на 

оплату житлово-комунальних 

послуг. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

12.  Призначення державної 

соціальної допомоги особам, 

які не мають право на пенсію 

та інвалідам. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

13.  Підбір категорійних дітей на 

оздоровлення у 

Всеукраїнських та обласних 

таборах. 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

14.  Присвоєння поштової адреси. Відділ архітектури та  містобудування 

управління містобудування,архітектури 

та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

 

15.  Надання дозволу на 

розміщення малої 

архітектурної форми для 

провадження підприємницької 

діяльності. 

Відділ архітектури та містобудування 

управління містобудування,архітектури 

та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

 

16.  Перелік про наявні обмеження 

на використання земельної 

ділянки відділу архітектури та 

містобудування  управління  

містобудування  архітектури 

та житлово-комунального 

господарства Знам’янської  

міської ради. 

Відділ архітектури та містобудування 

управління містобудування,архітектури 

та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

 

17.  Дозвіл на тимчасове 

порушення існуючого 

благоустрою території міста з 

подальшим його 

відновленням. 

Сектор спеціалізованої інспекції 

існуючого благоустрою виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

18.  Надання дозволу перевізнику 

на перевезення пасажирів 

автотранспортом на міських 

автобусних маршрутах 

загального користування м. 

Знам’янка. 

Управління економічного розвитку, 

промисловості,інфраструктури та 

торгівлі виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

19.  Повідомна реєстрація 

колективних договорів. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

20.  Видача дублікатів документів, 

копій та витягів рішень (актів) 

місцевих органів виконавчої 

влади у тому числі з реєстрів. 

Відділ загальний, контролю та роботи із 

зверненнями громадян виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

21.  Погодження режиму роботи 

об’єктів соціально-

Управління економічного 

розвитку,промисловості, 

 



культурного, побутового, 

торговельного та іншого 

призначення на території м. 

Знам’янка. 

інфраструктури та торгівлі виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

22.  Встановлення цілодобового 

режиму роботи об’єктів 

торгівлі та сфері послуг на 

території м. Знам’янка. 

Управління економічного 

розвитку,промисловості,інфраструктури 

та торгівлі виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

23.  Надання дозволу одноразової 

діяльності об’єктів сфери 

соціально-культурного, 

побутового, торговельного та 

іншого призначення на 

території м. Знам’янка. 

Управління економічного 

розвитку,промисловості,і 

інфраструктури та торгівлі виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

24.  Надання дозволу на ведення 

торговельної діяльності за 

межами торговельних 

приміщень (виїзна сезонна 

торгівля) на території м. 

Знам’янка. 

Управління економічного 

розвитку,промисловості,інфраструктури 

та торгівлі виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

25.  Реєстрація книги відгуків та 

пропозицій об’єктів сфери 

соціально-культурного, 

побутового, торговельного та 

іншого призначення на 

території  м. Знам’янки. 

Управління економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та 

торгівлі виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

26.  Надання дозволу на 

перепоховання. 

Управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

27.  Надання дозволу на 

використання місцевої 

символіки м. Знам’янка з 

комерційною метою. 

Управління економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та  

торгівлі виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

28.  Видача довідки з Реєстру 

документів дозвільного 

характеру. 

Державний адміністратор ЦНАП 

Знам’янської міської ради 

 

29.  Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу-

підприємця , які містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

30.  Державна реєстрація 

припинення юридичної особи 

в результаті її ліквідації. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

31.  Державна реєстрація 

юридичної особи. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції  

 

32.  Державна реєстрація змін до 

установчих документів 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

 



юридичної особи. управління юстиції 

33.  Внесення змін до відомостей 

про юридичну особу, які 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців,  що не 

пов’язані зі змінами в 

установчих документів 

юридичної особи,або не 

підлягають державній 

реєстрації. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

34.  Внесення до Єдиного 

державного реєстру  

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців запису про 

рішення засновників 

(учасників) юридичної особи 

або уповноваженого ними 

органом щодо припинення 

юридичної особи. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

35.  Державна реєстрація 

припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи-

підприємця за її рішенням 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

36.  Видача витягу з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців. 

 Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

37.  Видача виписки з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб-підприємців. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

38.  Видача довідки з Єдиного 

реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

39.  Внесення до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців запису про 

рішення щодо припинення 

підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

  

40.  Державна реєстрація 

припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи-

підприємця у разі її смерті. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

41.  Включення до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців відомостей 

про закриття відокремленого 

підрозділу юридичної особи. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 



42.  Державна реєстрація 

припинення юридичної особи 

в результаті злиття, 

приєднання, поділу або 

перетворення. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

43.  Включення до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців відомостей 

про створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

44.  Внесення до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців запису про 

втрату оригіналів установчих 

документів юридичної особи. 

Державний реєстратор  реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

45.  Внесення до Єдиного 

державного  реєстру 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців запису про 

рішення засновників 

(учасників) юридичної особи 

або уповноваженим органом 

щодо виділу. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

46.  Державна реєстрація фізичної 

особи, яка має намір стати 

підприємцем. 

Державний реєстратор реєстраційної 

служби Знам’янського міськрайонного 

управління юстиції 

 

 

 

 

47.  Взяття на облік для 

забезпечення інвалідними 

колясками, іншими засобами 

реабілітації та їх видача. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

48.  Призначення грошових 

компенсацій на бензин, 

ремонт, технічне 

обслуговування автомобіля 

інваліда та на транспортне 

обслуговування. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

49.  Погодження на проведення 

зборів, мітингів, маніфестацій 

і демонстрацій та інших 

масових заходів. 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

 

50.  Дозвіл на проведення 

публічних богослужінь, 

релігійних обрядів та 

процесій. 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

 

51.  Взяття на облік громадян, які 

потребують поліпшення 

житлових умов. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

52.  Оформлення та видача ордеру Юридичний відділ виконавчого  



на житло. комітету Знам’янської міської ради 

53.  Отримання ордеру на 

видалення зелених насаджень. 

Управління містобудування,архітектури 

та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

 

54.  Надання будівельних 

паспортів на забудову 

земельних  ділянок. 

Відділ архітектури та містобудування 

управління містобудування,архітектури 

та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

 

55.  Надання містобудівних умов 

та обмежень забудови  

земельної ділянки, 

реконструкції об’єктів.  

Відділ архітектури та містобудування 

управління містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

 

56.  Видача посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

57.  Видача посвідчень «Учасник 

війни». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

58.  Видача посвідчень «Член сім’ї 

загиблого». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

59.  Видача посвідчення «Ветеран 

праці». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

60.  Видача посвідчень «Інвалід 

війни» 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

61.  Встановлення статусу 

«Дитини війни». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

62.  Видача посвідчення інваліду з 

дитинства та дитині-інваліду. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

63.  Надання пільг на тверде 

паливо та скраплений газ. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

64.  Надання висновку щодо 

можливості передачі дитини 

матері чи батькові, які 

повернулися з місць 

позбавлення волі. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

65.  Надання дозволу на вчинення 

правочинів щодо майна 

неповнолітніх. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

66.  Надання висновку про 

призначення опіки 

(піклування) над  дитиною-

сиротою та  дитиною, 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 



позбавленою батьківського 

піклування.  

67.  Надання висновку  про 

припинення опіки 

(піклування) над дитиною-

сиротою та дитиною, 

позбавленою батьківського 

піклування. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

68.  Надання статусу дитині-сироті  

та дитині, позбавленої  

батьківського піклування. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

69.  Надання висновку про 

визначення місця приживання 

дитини. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

70.  Надання висновку щодо 

визначення імені, прізвища, 

по- батькові дитини. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

71.  Надання висновку щодо участі 

у вихованні одним з батьків. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

72.  Надання висновку про 

можливість створення 

прийомної сім’ї, дитячого 

будинку сімейного типу. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

73.  Надання висновку про 

можливість заявників бути 

усиновлювачами,  взяття їх на 

облік, як кандидатів в 

усиновлювачі, продовження 

строку дії висновку про 

можливість бути 

усиновлювачами. 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

74.  Надання довідки про місце 

роботи працівника відділу 

освіти. 

Відділ освіти виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

75.  Надання довідки про місце 

роботи працівника навчальних 

закладів, підпорядкованих 

відділу освіти. 

Відділ освіти виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

76.  Атестаційний лист 

педагогічного працівника 

навчального закладу, 

підпорядкованого відділу 

освіти. 

Відділ освіти виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

77.  Обмін житла. Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

78.  Обстеження житлово-

побутових умов. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

79.  Надання житлових приміщень, 

в тому числі соціального 

житла. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

80.  Атестація педагогічних Відділ освіти виконавчого комітету  



працівників 

дошкільних,позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з присвоєння 

відповідної кваліфікаційної 

категорії та педагогічного 

звання з видачею 

атестаційного листа. 

Знам’янської міської ради 

81.  Атестація загальноосвітніх, 

дошкільних, позашкільних 

закладів. 

Відділ освіти виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 

82.  Надання житла з 

комунального житлового 

фонду громадян, які 

потребують поліпшення 

житлових умов. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

83.  Постановка громадян на 

квартирний облік за місцем 

проживання. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

84.  Включення жилих приміщень 

з числа службових. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету  Знам’янської міської ради 

 

85.  Дозвіл на переоформлення 

договору найму житлового 

приміщення. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

86.  Довідка про перебування на 

квартирному обліку або 

іншого документу, що 

підтверджує необхідність 

поліпшення житлових умов. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

87.  Зняття з квартирного обліку. Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

88.  Внесення  змін в квартирно-

облікову справу громадянину, 

громадянки, який/яка 

перебуває на квартирному 

обліку. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

89.  Затвердження списків 

громадян, поставлених на 

квартирний облік  в 

організаціях міста. 

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

90.  Рішення про надання 

земельних ділянок 

комунальної власності в 

користування за  проектом 

відведення земельної ділянки. 

Відділ земельних питань виконавчого 

комітету Знам’янської ради 

 

91.  Рішення про продаж 

земельних ділянок 

комунальної власності. 

Відділ земельних питань виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

92.  Рішення про передачу в 

оренду земельних ділянок, що 

перебувають в комунальній 

Відділ земельних питань виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 



власності (без проведення 

аукціону). 

93.  Дозвіл на передачу земельних 

ділянок в суборенду. 

Відділ земельних питань виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

94.  Рішення про вилучення 

земельних ділянок (за згодою 

землекористувача). 

Відділ земельних питань виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

95.  Рішення про поновлення 

договору оренди земельної 

ділянки на той самий термін. 

Відділ земельних питань виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

96.  Рішення про припинення 

права оренди та права 

постійного користування 

земельними ділянками (на 

підставі заяв орендарів чи 

користувачів земельних 

ділянок). 

Відділ земельних питань виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

 

97.  Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної 

ділянки 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

 

98.  Виправлення технічної 

помилки у відомостях з 

державного земельного 

кадастру, яка була допущена 

органом, що здійснює його 

ведення 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

 

 

 

       Секретар виконкому    Н.Тесленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету 

Знам’янської міської ради 

від 9  серпня  2013 року № 372 

 

 

Перелік документів дозвільного характеру,  

які надаються через державного адміністратора дозвільних процедур 

 

 

№ 

з/п 
Назва послуги Структурний підрозділ Примітка 

1.  Рішення про продаж земельних ділянок 

державної та комунальної власності 

Знам’янська міська рада  

2.  Рішення про передачу у власність, надання у 

постійне користування та оренду земельних 

ділянок, що перебувають у державній або 

комунальній власності 

Знам’янська міська рада  

     3. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Відділ архітектури та 

містобудування 

управління 

містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

 

   4. Дозвіл на укладення договору оренди 

нерухомого майна, що належить до власності 

Автономної республіки Крим,   чи перебуває 

у державній або комунальній власності 

Управління економічного 

розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі 

Знам’янського 

міськвиконкому 

 

  5. Дозвіл на початок роботи новостворених 

підприємств, введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих виробничих жилих 

об’єктів та об’єктів іншого призначення, 

впровадження нових технологій, передачу на 

виробництво зразків нових 

пожежонебезпечних  машин, механізмів, 

устаткування та продукції, оренда будь-яких 

приміщень 

Знам’янський МРВ 

Управління ДСНС 

України у Кіровоградській 

області 

 

   6. Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки 

Знам’янський МРВ 

Управління ДСНС 

України у Кіровоградській 

області 

 

  7. Дозвіл на початок виконання робіт 

підвищеної небезпеки та початок 

експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки 

Територіальне управління 

Державної служби 

гірничого нагляду та 

промислової безпеки 

України у Кіровоградській 

області 

 



     8. Експлуатаційний дозвіл операторам 

потужностей (об’єктів), що здійснюють в 

Україні діяльність з виробництва та/або обігу 

харчових продуктів, підконтрольних 

санітарній службі 

Відділ державного 

санітарно-

епідеміологічного нагляду 

у Знам’янському та 

Олександрівському 

районах 

 

    9. Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи діючих об’єктів 

(у тому числі військового та оборонного 

призначення) 

Відділ державного 

санітарно-

епідеміологічного нагляду 

у Знам’янському та 

Олександрівському 

районах 

 

    10. Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи документації на 

розроблювальні техніку, технології, 

устаткування, інструменти тощо 

Відділ державного 

санітарно-

епідеміологічного нагляду 

у Знам’янському та 

Олександрівському 

районах 

 

11. Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи на продукцію, 

напівфабрикати, речовини, матеріали та 

небезпечних факторів, використання, 

передача або збут яких може завдати шкоди 

здоров’ю людей 

Відділ державного 

санітарно-

епідеміологічного нагляду 

у Знам’янському та 

Олександрівському 

районах 

 

12.  Дозвіл на виконання будівельних робіт Інспекція державного 

архітектурно-будівельного 

контролю у 

Кіровоградській області 

 

      13. Декларація про початок виконання 

будівельних робіт 

Інспекція державного 

архітектурно-будівельного 

контролю у 

Кіровоградській області 

 

14.  Сертифікат відповідності закінченого 

будівництвом об’єкта проектній 

документації, державним будівельним 

нормам, стандартам  і правилам 

Інспекція державного 

архітектурно-будівельного 

контролю у 

Кіровоградській області 

 

15.  Декларація про готовність об’єкта до 

експлуатації 

Інспекція державного 

архітектурно-будівельного 

контролю у 

Кіровоградській області 

 

16. Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні 

роботи, видобування піску і гравію, 

прокладання кабелів, трубопроводів та інших 

комунікацій на землях водного фонду 

Кіровоградське обласне 

управління водних 

ресурсів 

 

17.  Дозвіл на спеціальне водокористування в разі 

використання води водних об’єктів місцевого 

значення 

Кіровоградське обласне 

управління водних 

ресурсів 

 

18.  Висновок про погодження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

Управління 

Держземагентства у 

Знам’янському районі 

Кіровоградської області 

 



19.  Висновок про погодження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

Відділ архітектури та 

містобудування 

управління 

містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

 

20.  Дозвіл на зняття та перенесення  ґрунтового 

покриву земельних ділянок 

Головне управління 

Держкомзему у 

Кіровоградській області 

 

21. Висновок державної експертизи 

землевпорядної документації щодо об’єктів, 

які підлягають обов’язковій державній 

експертизі 

Головне управління 

Держкомзему у 

Кіровоградській області 

 

22.  Дозвіл на розміщення відходів Департамент екології та 

природних ресурсів 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

23.  Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

24. Погодження проектів лімітів на утворення та 

розміщення відходів 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

25. Дозвіл на спеціальне водокористування у разі 

використання водних об’єктів 

загальнодержавного значення 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

26. Дозвіл на проведення заходів із залученням 

тварин 

Управління ветеринарної 

медицини в 

Знам’янському районі 

 

27. Експлуатаційні дозволи для потужностей 

(об’єктів) з переробки неїстівних продуктів 

тваринного походження; з виробництва, 

змішування та приготування кормових 

добавок, преміксів і кормів 

Управління ветеринарної 

медицини в 

Знам’янському районі 

 

28. Експлуатаційний дозвіл операторам 

потужностей (об’єктів), що здійснюють 

виробництво харчових продуктів, 

підконтрольних ветеринарній службі, та для  

агропродовольчих ринків 

Управління ветеринарної 

медицини в 

Знам’янському районі 

 

29. Погодження розміщення рекламо носіїв у 

межах смуги відведення автомобільних доріг 

ВДАІ МГБ Знам’янського 

МВ УМВС України в 

Кіровоградській області 

 

30. Дозвіл на участь у дорожньому русі 

транспортних засобів, вагові або габаритні 

параметри яких перевищують нормативні 

ВДАІ МГБ Знам’янського 

МВ УМВС України в 

Кіровоградській області 

 

31. Погодження дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів (крім міжнародних 

ВДАІ МГБ Знам’янського 

МВ УМВС України в 

 



перевезень дорогами, що входять до 

затверджених маршрутів руху) 

Кіровоградській області 

32. Погодження проектів щодо будівництва, 

реконструкції і ремонту автомобільних доріг, 

залізничних переїздів, комплексів 

дорожнього сервісу та інших споруд у межах 

смуги відведення автомобільних доріг або 

червоних ліній міських вулиць і доріг 

ВДАІ МГБ Знам’янського 

МВ УМВС України в 

Кіровоградській області 

 

33. Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках 

місцевого значення (крім пам’яток 

археології), їх територіях та в зонах охорони, 

реєстрація дозволів на проведення 

археологічних розвідок, розкопок 

Відділ охорони культурної 

спадщини 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

34. Погодження відчуження або передачі 

пам’яток національного значення їхніми 

власниками чи уповноваженими ними 

органами іншим особам у володіння, 

користування або управління 

Відділ охорони культурної 

спадщини 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

35. Погодження програм та проектів 

містобудівних, архітектурних і ландшафтних 

перетворень, будівельних, меліоративних, 

шляхових, земельних робіт, реалізація яких 

може позначитися на стані пам’яток 

місцевого значення, їх територій і зон 

охорони 

Відділ охорони культурної 

спадщини 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

36. Карантинний сертифікат Державна фітосанітарна 

інспекція Кіровоградської 

області 

 

37. Сертифікат якості зерна та продуктів його 

переробки 

Кіровоградська обласна 

державна хлібна інспекція 

 

 

 

  Секретар виконкому     Н.Тесленко 

 

 

 

 

 

 

 

 


