КАРТКА
ПОСЛУГИ

ЗМВ - 05
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2.Земельний кодекс України
3.Положення про земельний відділ

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1. Заява (зразок додається),
2. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт)
3. Правовстановлюючий документ на об’єкт нерухомого майна (при наявності об’єкту нерухомого
майна) - м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, каб. № 4.

Термін розгляду заяви та прийняття рішення
Протягом 30 днів

Вартість послуги
Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Козак Микола Олексійович, завідуючий земельним відділом

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Земельний відділ, , м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-57-68, понеділок - четвер
з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

ЗМВ - 06
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2.Земельний кодекс України
3.Положення про земельний відділ

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1.Заява (зразок додається),
2.Проект землеустрою (для затвердження) - м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, каб. № 4

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Козак Микола Олексійович, завідуючий земельним відділом

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Земельний відділ, , м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-57-68, понеділок - четвер
з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

ЗМВ - 07
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2.Земельний кодекс України
3.Положення про земельний відділ

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1.Заява (зразок додається),
2. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт)
3. Правовстановлюючий документ на об’єкт нерухомого майна (при наявності об’єкту нерухомого
майна) - м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, каб. № 4

Термін розгляду заяви та прийняття рішення
Протягом 30 днів

Вартість послуги
Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Козак Микола Олексійович, завідуючий земельним відділом

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Земельний відділ, , м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-57-68, понеділок - четвер
з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

ЗМВ - 08
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2.Земельний кодекс України
3.Положення про земельний відділ

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1.Заява (зразок додається),
2.Проект землеустрою (для затвердження) - м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, каб. № 4

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Козак Микола Олексійович, завідуючий земельним відділом

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Земельний відділ, , м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-57-68, понеділок - четвер
з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

ЗМВ - 10
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО
ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ), ЩО
ПОСВІДЧУЄ ГРОМАДЯНАМ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
(ПРИСАДИБНІ ДІЛЯНКИ)
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2.Земельний кодекс України
3.Положення про земельний відділ

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1.Заява фізичної особи (зразок додається)
2. Належним чином оформлена технічна документація - м. Червонозаводське, вул.Леніна, 4/16, каб.№ 4.

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Козак Микола Олексійович, завідуючий земельним відділом

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Земельний відділ, , м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-57-68, понеділок - четвер
з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

ЗМВ - 11
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В СУБОРЕНДУ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2.Земельний кодекс України
3.Положення про земельний відділ

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1.Заява (зразок додається),
2. Правовстановлюючі документи - м. Червонозаводське, вул.Леніна, 4/16, каб.№ 4.

Термін розгляду заяви та прийняття рішення
Протягом 30 днів

Вартість послуги
Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Козак Микола Олексійович, завідуючий земельним відділом

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Земельний відділ, , м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-57-68, понеділок - четвер
з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

ЗМВ - 12
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2.Земельний кодекс України
3.Положення про земельний відділ

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1.Заява (зразок додається)
2. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки - м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, каб.
№ 4.

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Козак Микола Олексійович, завідуючий земельним відділом

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Земельний відділ, , м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-57-68, понеділок - четвер
з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

СМГ - 03
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
ВЗЯТТЯ НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ
ЖИТЛОВИХ УМОВ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Постанова Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської ради професійних спілок № 470 від
11.12.1984р. «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР»
3. Посадова інструкція секретаря міського голови

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1. Заява (зразок додається)
2. Довідка про склад сім’ї
3. Довідка про середньомісячний сукупний дохід за рік кожного з членів сім’ї заявника
4. Довідка про вартість майна, що знаходиться у власності кожного з членів сім’ї заявника
5. Акт перевірки житлових умов заявника
6. Документи, які підтверджують позачергове, першочергове одержання житла - м.Червонозаводське,
вул. Леніна, 4/16, приймальня

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Доброхліб Людмила Вікторівна, секретар міського голови

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Приймальня, м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-56-92, понеділок з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00
до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00 год.

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

БЕС - 02
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2.Постанова КМУ № 1045 від 01.08.2006р. «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів
і квітників у населених пунктах»
3.Посадова інструкція провідного спеціаліста з питань благоустрою, екології та спорту.

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1. Заява від фізичної чи юридичної особи (зразок додається) - м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, каб.
№2

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Мусієнко Віктор Олександрович, провідний спеціаліст з
благоустрою, екології та спорту

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Каб. № 2, м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-56-95, понеділок з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до
16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00 год.

Форма заяви, що додається до документів:
Зразок додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

ПП - 01
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ОРДЕРА НА ВСЕЛЕННЯ В ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 №5464-Х
3. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень
Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради
професійних спілок від 11.12.1984 №470.

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1.Заява
2.Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно/рішення про надання службової квартири
3. Паспорти всіх членів сім’ї та свідоцтва про народження неповнолітніх дітей - м.Червонозаводське,
вул. Леніна, 4/16, каб.№ 2.

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Дробиш Марина Володимирівна, провідний спеціаліст з
правових питань та комунальної власності

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Каб. № 2, м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-56-95, понеділок з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до
16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00 год.

Форма заяви, що додається до документів: усне звернення

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

ПП - 05
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»
3. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1. Заява фізичної чи юридичної особи (зразок додається),
2. Розпорядження органу приватизації
3. Паспорти всіх членів сім’ї та свідоцтва про народження неповнолітніх дітей - м.Червонозаводське,
вул. Леніна, 4/16, каб. № 2

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Дробиш Марина Володимирівна, провідний спеціаліст з
правових питань та комунальної власності

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Каб. № 2, м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-56-93, , понеділок з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00
до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00 год.

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

ПП - 04
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1.Заява
2.Копія документа, що посвідчує особу (паспорт)
3. Копії правовстановлюючих документів (для юридичної особи) - м.Червонозаводське, вул. Леніна,
4/16, каб.2

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Дробиш Марина Володимирівна, провідний спеціаліст з
правових питань та комунальної власності

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Каб. № 2, м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-56-95, понеділок з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до
16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00 год.

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

БА - 06
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
ПРИСВОЄННЯ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ ЗАВЕРШЕНОМУ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТУ
НЕРУХОМОГО МАЙНА
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Положення про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес об’єктам нерухомості
м.Червонозаводське

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1. Заява від фізичних чи юридичних осіб (зразок додається)
2. Копія правовстановлюючих документів (декларація про готовність об’єкта до експлуатації)
- м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, каб. № 1

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Катіба Сергій Іванович, спеціаліст з питань будівництва та
архітектури

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Каб. № 1, м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-56-94, понеділок з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до
16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00 год.

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

БА - 03
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Житловий кодекс Української РСР

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1. Заява (зразок додається)
2. Копія свідоцтва на право власності або договору найму (оренди) приміщення
3. Копія поповерхових планів
4. Проект перепланування жилих приміщень - м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, каб. № 1

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Катіба Сергій Іванович, спеціаліст з питань будівництва та
архітектури

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Каб. № 1, м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-56-94, понеділок з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до
16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00 год.

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

БА - 03
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Закон України «Про рекламу»,
3. Постанова КМУ від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами»

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1. Заява від фізичних чи юридичних осіб (зразок додається)
2. Фотографічний знімок місця чи комп’ютерний макет місцевості ( розміром не менш чим 6х9), де
планується розмістити спеціальну конструкцію

3. Ескіз з конструктивним вирішенням
4. Топогеодезичні матеріали зйомки місцевості з прив’язкою місця розташування наземної
рекламної конструкції ( М 1:500) - м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, каб. № 1

Термін розгляду заяви та прийняття рішення

Вартість послуги

Протягом 30 днів

Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 19.06.2013 року, Катіба Сергій Іванович, спеціаліст з питань будівництва та
архітектури

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Каб. № 1, м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-56-94, понеділок з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до
16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00 год.

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

КАРТКА
ПОСЛУГИ

СР - 05
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
37240, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16
тел./факс (05356) 3-70-87
ел. пошта: miskrada2006@ukr.net

КАРТКА ПОСЛУГИ
ПОГОДЖЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ТОРГІВЕЛЬНИХ УСТАНОВ
(назва послуги)

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують надання послуги:
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Перелік документів, необхідних для надання послуги та місце, де їх приймають:
1. Заява фізичної чи юридичної особи (зразок додається)
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію;
3. Копія документа, що підтверджує право володіння (користування) відповідним приміщенням або
копія договору оренди земельної ділянки (для дрібно роздрібної мережі) або схему розташування
пункту (для сезонної (пересувної) мережі - м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, секретар ради

Термін розгляду заяви та прийняття рішення
Протягом 30 днів

Вартість послуги
Безкоштовно

Процедура оскарження:
В порядку адміністративного судочинства - Лохвицький районний суд, 37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 8

Дата останньої актуалізації картки послуги, ПІБ, посада хто здійснив актуалізацію картки:
Картка послуги складена 21.10.2009 року, Мащенко Лариса Олександрівна, секретар ради

Інформація про місце, де можна отримати картку послуги (номер кабінету, адреса
виконавчого органу, № тел., час прийому):
Секретар ради, м.Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16, тел. 3-56-85, понеділок з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 800 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00 год.

Форма заяви, що додається до документів:
Форма заяви додається

Секретар ради

Л.Мащенко

