
 

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 
Центр надання адміністративних послуг Знам’янської міської ради 

 

 

Інформаційний бюлетень 
1 лютого 2014 року 

 

Протягом січня 2014 року зареєстровано та поставлено на контроль 116 звернень до ЦНАП, 
а саме: 

 консультування 6; 

 надання послуг 110. 
Консультування проводив Центр надання адміністративних послуг з питань: 

 Присвоєння поштової адреси – 1; 
 Дозвіл на ведення торгівельної діяльності  за межами торгівельних приміщень 

(виїзна сезонна торгівля) на території міста Знам’янки – 1; 
 Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї – 1; 
 Оформлення та видача паспорта громадянина України – 3. 

 

Звернення направлені до наступних підрозділів: 
№ 
з/п 

Назва підрозділу Кількість 

1.  Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства 

 

2.  Сектор спецінспекції УМА та ЖКГ  

3.  Відділ архітектури та містобудування УМА та ЖКГ 16 

4.  Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі 4 

5.  Управління соціального захисту населення  12 

6.  Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 5 

7.  Відділ загальний, контролю та роботи із зверненнями громадян 1 

8.  Архівний відділ міської ради 10 

9.  Відділ молоді та спорту 11 

10.  Служба у справах дітей 7 

11.  Юридичний відділ 2 

12.  Відділ земельних питань 6 

13.  Знам’янський районний сектор УДМС України в Знам’янському районі 1 

14.  Управління Дердземагентства у Знам’янському районі 35 

 Всього: 110 
 

Звернення надходили з наступних питань: 

Код Назва адміністративної послуги Кількість 

01-01 
Дозвіл на тимчасове порушення існуючого благоустрою території з 

подальшим його відновленням 

 

01-05 Отримання ордеру на видалення зелених насаджень  

01-06 Дозвіл на перепоховання  

01-51 Присвоєння поштової адреси 1 

01-52 
Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 

реконструкції об’єктів 

7 

01-53 Надання будівельних паспортів на забудову земельних ділянок  

01-54 Перелік про наявні обмеження на використання земельної ділянки 8 

02-01 

Дозвіл на одноразову діяльність об'єктів сфери соціально-культурного, 

побутового, торгівельного та іншого призначення на території 

м.Знам'янки 

 

02-02 
Дозвіл на ведення торгівельної діяльності  за межами торгівельних 

приміщень (виїзна сезонна торгівля) на території міста Знам’янки 

4 

02-04 Встановлення цілодобового режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери  



послуг на території м. Знам’янка 
03-01 Повідомна реєстрація колективних договорів 3 

03-02 Видача посвідчення «Член сім’ї загиблого»  

03-03 Видача посвідчення «Інвалід війни»  

03-04 Видача посвідчення «Ветеран праці» 1 

03-05 Видача посвідчення «Учасник війни»  

03-06 
Взяття на облік для забезпечення інвалідними колясками, іншими 

засобами реабілітації та їх видача 

 

03-22 
Надання одноразової матеріальної допомого інвалідам та непрацюючим 

малозабезпеченим особам 

 

03-23 
Виплата компенсації за невикористані путівки на санаторно-курортне 

лікування та оздоровлення інвалідам та деяким категоріям громадян 

6 

03-24 
Встановлення статусу громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи ,та видача посвідчення 

1 

03-25 
Заміна пільгових посвідчень у разі їх втрати або непридатності до 

використання 

1 

04-02 
Повідомлення про  проведення зборів, мітингів, маніфестацій і 

демонстрацій та інших масових заходів 

5 

05-01 
Видача дублікатів документів, копій та витягів рішень (актів) місцевих 

органів виконавчої влади у тому числі з реєстрів. 

11 

06-01 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  

06-03 Постановка громадян на квартирний облік за місцем проживання 2 

06-13 
Затвердження списків громадян, постановлених на квартирний облік в 

організаціях міста 

 

07-05 Надання висновку про визначення місця приживання дитини.  

07-07 Надання висновку щодо участі у вихованні одним з батьків 3 

07-08 
Надання висновку про призначення опіки (піклування) над дитиною-

сиротою та дитиною,позбавленою батьківського піклування 

2 

07-09 Про надання на вчинення правочинів щодо майна неповнолітніх 2 

08-01 Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї 8 

08-02 
Взяття на облік категорійних дітей, які потребують оздоровлення у 

Всеукраїнських та обласних таборах 

3 

08-03 
Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» 

 

10-01 

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та 

оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності (за 

технічною документацією) 

5 

10-02 Рішення про надання згоди на суборенду  земельної ділянки. 1 

30-01 Оформлення та видача паспорта громадянина України 1 

40-01 
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки 

2 

40-03 Видача висновку про погодження документації  із землеустрою 5 

40-05 

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 

1 

40-10 Державна реєстрація земельної ділянки 21 

40-17 
Надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 

6 

 Всього: 110 

 
За результатами розгляду відповідно до термінів контролю (всього послуг - 71): 

 вирішено 70; 



 роз’яснено 0; 

 відмовлено 1. 
 
Послуги надавали наступні підрозділи: 

№ 
з/п 

Назва підрозділу Кількість 

1.  Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства 

1 

2.  Сектор спецінспекції УМА та ЖКГ  

3.  Відділ архітектури та містобудування УМА та ЖКГ 16 

4.  Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі 1 

5.  Управління соціального захисту населення  5 

6.  Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 5 

7.  Відділ загальний, контролю та роботи із зверненнями громадян 1 

8.  Архівний відділ міської ради 8 

9.  Юридичний відділ 3 

10.  Відділ молоді та спорту 10 

11.  Служба у справах дітей 4 

12.  Відділ земельних питань 1 

13.  Знам’янський районний сектор УДМС України в Знам’янському районі  

14.  Управління Дердземагентства у Знам’янському районі 16 

 Всього: 71 

 
Розглянуті та вирішені наступні питання: 

Код Назва адміністративної послуги Кількість 

01-01 
Дозвіл на тимчасове порушення існуючого благоустрою території з 

подальшим його відновленням 

 

01-05 Отримання ордеру на видалення зелених насаджень 1 

01-06 Дозвіл на перепоховання  

01-51 Присвоєння поштової адреси 2 

01-52 
Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 

реконструкції об’єктів 

6 

01-53 Надання будівельних паспортів на забудову земельних ділянок  

01-54 Перелік про наявні обмеження на використання земельної ділянки 8 

02-01 

Дозвіл на одноразову діяльність об'єктів сфери соціально-культурного, 

побутового, торгівельного та іншого призначення на території 

м.Знам'янки 

 

02-02 
Дозвіл на ведення торгівельної діяльності  за межами торгівельних 

приміщень (виїзна сезонна торгівля) на території міста Знам’янки 

 

02-04 
Встановлення цілодобового режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери 

послуг на території м. Знам’янка 

1 

03-01 Повідомна реєстрація колективних договорів 3 

03-02 Видача посвідчення «Член сім’ї загиблого»  

03-03 Видача посвідчення «Інвалід війни»  

03-04 Видача посвідчення «Ветеран праці» 1 

03-05 Видача посвідчення «Учасник війни»  

03-06 
Взяття на облік для забезпечення інвалідними колясками, іншими 

засобами реабілітації та їх видача 

 

03-22 
Надання одноразової матеріальної допомого інвалідам та непрацюючим 

малозабезпеченим особам 

 

03-24 
Встановлення статусу громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи ,та видача посвідчення 

 

03-25 
Заміна пільгових посвідчень у разі їх втрати або непридатності до 

використання 

1 



04-02 
Повідомлення про  проведення зборів, мітингів, маніфестацій і 

демонстрацій та інших масових заходів 

5 

05-01 
Видача дублікатів документів, копій та витягів рішень (актів) місцевих 

органів виконавчої влади у тому числі з реєстрів. 

9 

06-01 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  

06-03 Постановка громадян на квартирний облік за місцем проживання 3 

06-13 
Затвердження списків громадян, постановлених на квартирний облік в 

організаціях міста 

 

07-05 Надання висновку про визначення місця приживання дитини.  

07-07 Надання висновку щодо участі у вихованні одним з батьків  

07-08 
Надання висновку про призначення опіки (піклування) над дитиною-

сиротою та дитиною,позбавленою батьківського піклування 

2 

07-09 Про надання на вчинення правочинів щодо майна неповнолітніх 2 

08-01 Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї 7 

08-02 
Взяття на облік категорійних дітей, які потребують оздоровлення у 

Всеукраїнських та обласних таборах 

3 

08-03 
Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» 

 

10-01 

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та 

оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності (за 

технічною документацією) 

1 

10-02 Рішення про надання згоди на суборенду  земельної ділянки.  

30-01 Оформлення та видача паспорта громадянина України  

40-01 
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки 

1 

40-03 Видача висновку про погодження документації  із землеустрою 7 

40-05 

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 

 

40-10 Державна реєстрація земельної ділянки 5 

40-17 
Надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 

3 

 Всього: 71 

 
На виконанні в структурних підрозділах залишаються: 

№ 
з/п 

Назва підрозділу Кількість 

1.  Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства 

1 

2.  Сектор спецінспекції УМА та ЖКГ  

3.  Відділ архітектури та містобудування УМА та ЖКГ 1 

4.  Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі 4 

5.  Управління соціального захисту населення  7 

6.  Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 1 

7.  Архівний відділ міської ради 2 

8.  Юридичний відділ  

9.  Відділ молоді та спорту 1 

10.  Служба у справах дітей 4 

11.  Відділ земельних питань 8 

12.  Знам’янський районний сектор УДМС України в Знам’янському районі 1 

13.  Управління Держземагентства у Знам’янському районі 21 

 Всього: 51 

 
Розглядаються наступні питання: 



Код Назва адміністративної послуги Кількість 

01-01 
Дозвіл на тимчасове порушення існуючого благоустрою території з 

подальшим його відновленням 

 

01-05 Отримання ордеру на видалення зелених насаджень 1 

01-06 Дозвіл на перепоховання  

01-51 Присвоєння поштової адреси  

01-52 
Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 

реконструкції об’єктів 

1 

01-53 Надання будівельних паспортів на забудову земельних ділянок  

01-54 Перелік про наявні обмеження на використання земельної ділянки  

02-01 

Дозвіл на одноразову діяльність об'єктів сфери соціально-культурного, 

побутового, торгівельного та іншого призначення на території 

м.Знам'янки 

 

02-02 
Дозвіл на ведення торгівельної діяльності  за межами торгівельних 

приміщень (виїзна сезонна торгівля) на території міста Знам’янки 

4 

02-04 
Встановлення цілодобового режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери 

послуг на території м. Знам’янка 

 

03-01 Повідомна реєстрація колективних договорів  

03-02 Видача посвідчення «Член сім’ї загиблого»  

03-03 Видача посвідчення «Інвалід війни»  

03-04 Видача посвідчення «Ветеран праці»  

03-05 Видача посвідчення «Учасник війни»  

03-06 
Взяття на облік для забезпечення інвалідними колясками, іншими 

засобами реабілітації та їх видача 

 

03-22 
Надання одноразової матеріальної допомого інвалідам та непрацюючим 

малозабезпеченим особам 

 

03-23 
Виплата компенсації за невикористані путівки на санаторно-курортне 

лікування та оздоровлення інвалідам та деяким категоріям громадян 

6 

03-24 
Встановлення статусу громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи ,та видача посвідчення 

1 

04-02 
Повідомлення про  проведення зборів, мітингів, маніфестацій і 

демонстрацій та інших масових заходів 

1 

05-01 
Видача дублікатів документів, копій та витягів рішень (актів) місцевих 

органів виконавчої влади у тому числі з реєстрів. 

2 

06-01 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  

06-03 Постановка громадян на квартирний облік за місцем проживання  

06-13 
Затвердження списків громадян, постановлених на квартирний облік в 

організаціях міста 

 

07-05 Надання висновку про визначення місця приживання дитини.  

07-07 Надання висновку щодо участі у вихованні одним з батьків 3 

07-08 
Надання висновку про призначення опіки (піклування) над дитиною-

сиротою та дитиною,позбавленою батьківського піклування 

 

07-09 Про надання на вчинення правочинів щодо майна неповнолітніх 1 

08-01 Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї 1 

10-01 

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та 

оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності (за 

технічною документацією) 

6 

10-02 Рішення про надання згоди на суборенду  земельної ділянки. 2 

30-01 Оформлення та видача паспорта громадянина України 1 

40-01 
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки 

1 

40-03 Видача висновку про погодження документації  із землеустрою  

40-05 Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження 1 



внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами 
40-10 Державна реєстрація земельної ділянки 16 

40-17 
Надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 

3 

 Всього: 51 

 
 

Центр надання адміністративних послуг Знам’янської міської ради 


