
          

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

Рішення 
 

від  25 жовтня 2013 р.                      № 517 
 

 

м. Знам`янка 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 9 серпня 

2013 року № 372 

 

 Розглянувши листи начальника відділу земельних питань Знам’янської міської ради 

Грицюк А.А. про внесення змін до переліку адміністративних послуг, начальника управління 

соціального захисту населення Волошиної А.М. про включення до затвердженого переліку 

адміністративних послуг начальника відділу молоді та спорту Ладожинської Р.А. про 

внесення змін до переліку адміністративних послуг, наказ голови Державної Міграційної 

Служби М.М.Ковальчука від 11 березня 2013 року № 48 «Про затвердження Інформаційних та 

Технологічних карток надання адміністративних послуг ДМС», наказ начальника Головного 

управління Держземагентства у Кіровоградській області В.О.Петрікеєва від 9 квітня 2013 року 

№ 37 «Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, 

які надаються Головним управління Держземагентства у Кіровоградській області», керуючись 

ст.ст.8,12 Закону України «Про адміністративні послуги», ст.ст.29, 40  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Виключити з додатку 1 рішення виконавчого комітету від 9 серпня 2013 року № 372 

адміністративні послуги згідно з додатком 1. 

2. Включити до Переліку адміністративних послуг послуги відповідно до додатку 2. 

3. Затвердити інформаційні та технологічні картки (додаються) відповідно до додатку 3. 

4. Керівнику Центру надання адміністративних послуг О.Моліну погодити порядок  надання 

послуг з керівниками структурних підрозділів з метою недопущення порушення  прав 

громадян, визначених відповідно до чинного законодавства. 

5. 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  25 жовтня  2013 року № 517 

 

 

Список послуг, виключених з Переліку, 

затвердженого додатком 1 до рішення виконавчого комітету  

від 9 серпня 2013 року № 372 

 

  

№  

з/п 

№ у 

списку 
Назва послуги Підрозділ 

1.  13 Підбір категорійних дітей на оздоровлення 

у Всеукраїнських та обласних таборах. 

Відділ молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

2.  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 

3.  90 Рішення про надання земельних ділянок 

комунальної власності в користування за  

проектом відведення земельної ділянки. 

Відділ земельних питань 

Знам’янської ради 

4.  91 Рішення про продаж земельних ділянок 

комунальної власності. 

Відділ земельних питань 

Знам’янської міської ради 

5.  92 Рішення про передачу в оренду земельних 

ділянок, що перебувають в комунальній 

власності (без проведення аукціону). 

Відділ земельних Знам’янської 

міської ради 

6.  95 Рішення про поновлення договору оренди 

земельної ділянки на той самий термін. 

Відділ земельних питань 

Знам’янської міської ради 

7.  96 Рішення про припинення права оренди та 

права постійного користування земельними 

ділянками (на підставі заяв орендарів чи 

користувачів земельних ділянок). 

Відділ земельних питань 

Знам’янської міської ради 

 

 

 

 

Секретар виконкому   Н.Тесленко



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

від 25 жовтня  2013 року № 517 

 

 

Список додаткових послуг до Переліку, 

затвердженого додатком 1 до рішення виконавчого комітету  

від 9 серпня 2013 року № 372 

 

 

№ з/п Назва послуги Підрозділ 

1.  Надання дозволу на розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької 

діяльності. 

Відділ архітектури та містобудування 

управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

2.  Рішення про передачу у власність, надання у 

постійне користування та оренду  земельних 

ділянок, що перебувають у комунальній власності 

(за технічною документацією). 

Відділ земельних питань Знам’янської 

міської ради 

3.  Видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

4.  Надання довідки з державної статистичної  

звітності про наявність земель та розподіл їх за 

власниками земель, землекористувачами, угіддями 

(за даними форми 6-зем) 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

5.  Видача висновку про погодження документації  із 

землеустрою 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

6.  Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про обмеження у використанні земель, 

встановлені законами та прийнятими відповідно до 

них нормативно-правовими актами 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

7.  Видача витягу з Державного земельного кадастру 

на підтвердження внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них нормативно-

правовими актами 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

8.  Видача витягу з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку на підтвердження державної 

реєстрації земельної ділянки 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

9.  Видача витягу з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку на підтвердження внесення 

до Державного земельного кадастру відомостей 

про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

10.  Виправлення технічної помилки у відомостях з 

Державного земельного кадастру, яка була 

допущена органом, що здійснює його ведення 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

11.  Надання 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 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 



цільового призначення (використання) 

12.  Державна реєстрація земельної ділянки Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

13.  Державна реєстрація обмежень у використанні 

земель 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

14.  Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про землі в межах 

території адміністративно-територіальних одиниць 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

15.  Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про обмеження у 

використанні земель 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

16.  Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

17.  Надання витягу з Державного земельного 

кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

18.  Надання витягу з Державного земельного 

кадастру про обмеження у використанні земель 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

19.  Надання витягу з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

20.  Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування 

відомостей з Державного земельного кадастру про 

нормативно-грошову оцінку земель та земельних 

ділянок 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

21.  Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування 

відомостей з Державного земельного кадастру про 

земельні угіддя 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

22.  Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування 

відомостей з Державного земельного кадастру про 

частини земельної ділянки, на які поширюється дія 

сервітуту, договору суборенди земельної ділянки 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

23.  Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування 

відомостей з Державного земельного кадастру про 

координати поворотних точок меж об’єктів 

кадастру 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

24.  Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування 

відомостей з Державного земельного кадастру про 

бонітування ґрунтів 

Управління Держземагенства у 

Знам’янському районі 

25.  Оформлення та видача паспорта громадянина 

України 

Знам’янський районний сектор УДМС 

України в Кіровоградській області 

26.  Оформлення та видача паспорта громадянина 

України у разі обміну замість втраченого чи 

пошкодженого 

Знам’янський районний сектор УДМС 

України в Кіровоградській області 

27.  Вклеювання до паспорта громадянина України 

фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку 

Знам’янський районний сектор УДМС 

України в Кіровоградській області 

28.  Надання одноразової матеріальної допомого 

інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим 

особам 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

29.  Призначення державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію та інвалідам 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

30.  Надання пільги на придбання твердого палива та 

скрапленого газу 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

31.  Виплата компенсації за невикористані путівки на 

санаторно-курортне лікування та оздоровлення 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 



інвалідам та деяким категоріям громадян міськвиконкому 

32.  Встановлення статусу громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

33.  Заміна пільгових посвідчень у разі їх втрати або 

непридатності до використання 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

34.  Взяття на облік категорійних дітей, які потребують 

оздоровлення у Всеукраїнських та обласних 

таборах 

Відділ молоді та спорту Знам’янського 

міськвиконкому 

35.  Підготовка клопотання  про присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» 

Відділ молоді та спорту Знам’янського 

міськвиконкому 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому   Н.Тесленко 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

від  25 жовтня  2013 року № 517 

 

Перелік 

інформаційних та технологічних карток  

 

 

№ з/п Назва послуги Підрозділ 

1.  Надання дозволу на розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької 

діяльності. 

Відділ архітектури та містобудування 

управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

2.  Рішення про передачу у власність, надання у 

постійне користування та оренду  земельних 

ділянок, що перебувають у комунальній власності 

(за технічною документацією). 

Відділ земельних питань Знам’янської 

міської ради 

3.  Надання одноразової матеріальної допомого 

інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим 

особам 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

4.  Призначення державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію та інвалідам 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

5.  Надання пільги на придбання твердого палива та 

скрапленого газу 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

6.  Виплата компенсації за невикористані путівки на 

санаторно-курортне лікування та оздоровлення 

інвалідам та деяким категоріям громадян 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

7.  Встановлення статусу громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

8.  Заміна пільгових посвідчень у разі їх втрати або 

непридатності до використання 

Управління соціального захисту 

населення Знам’янського 

міськвиконкому 

9.  Взяття на облік категорійних дітей, які потребують 

оздоровлення у Всеукраїнських та обласних 

таборах 

Відділ молоді та спорту Знам’янського 

міськвиконкому 

10.  Підготовка клопотання  про присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» 

Відділ молоді та спорту Знам’янського 

міськвиконкому 

 

 

 

 

Секретар виконкому   Н.Тесленко 


