
Інформаційна картка адміністративної послуги, 

яка надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги 

Дозвіл на тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста з подальшим 

його відновленням  
(назва адміністративної послуги) 

Сектор спеціалізованої інспекції з благоустрою  

управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місце знаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

м.Знам’янка, вул. Жовтнева, 19, каб. № 9 

2. Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги  

Понеділок – п’ятниця, з 8.00 до 17.00, обідня 

перерва з 12.00 до 13.00 

3. Телефон/факс, адреса електронної 

пошти та веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

т.(05233)2-20-37 

vusms@mail.ru;  http://zn-rada.at.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4.  Закони України Закон України  «Про благоустрій населених 

пунктів» 
 

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо благоустрою населених 

пунктів» від178 лютого 2012 р. № 4710-V1  

6. Акти центральних органів виконавчої 

влади 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» 

7. Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого 

самоврядування  

Правила благоустрою м.Знам’янка, смт. 

Знам’янка-Друга та селища Водяне в новій 

редакції, затверджених рішенням Знам’янської 

міської ради  

Положення про спеціалізовану інспекцію з 

благоустрою,  затверджених рішенням 

Знам’янської міської ради 

  

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

    Заявка на отримання ордеру на тимчасове 

порушення благоустрою 

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1. Ордер 

2. Лист погоджень до ордеру 

3. Заявка на отримання ордеру 

4. Розписка – зобов’язання 

 

10. Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги  

Особисто заявником 

11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

У разі платності: 

1) Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата 

- 

2) Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу 

- 

3) Розрахунковий рахунок для внесення 

плати 

 

- 

 

12. Строк надання адміністративної 

послуги 

Протягом 5 днів з подання всіх  документів 

13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Відсутність документів, які підтверджують 

право на отримання адміністративної послуги 

mailto:vusms@mail.ru


14. Результат надання адміністративної 

послуги 

Отримання дозволу на тимчасове порушення 

благоустрою 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто заявником 

16. Примітка Щопонеділка з 8.00-9.00  Центр надання 

адміністративних послуг Знам’янської міської 

ради 

 

 


