Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
№ 6911-VI від 10.09.2015 p


«Додаток 1 
до рішення Одеської міської ради
від 10.06.2015р. №6703-VI 


ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються Одеською обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади через 
Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради


№
з/п
Назва органу, що надає адміністративні послуги
Назва 
адміністративної послуги

Одеська обласна державна адміністрація 
(Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства)


























































































































































































Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
	


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
	


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
	


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
	


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
	


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)
	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)
	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)
	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)
	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)
	


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії
	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії
	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії
	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії
	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії

	


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

	


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами

	


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії

	


Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії
	


Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії

	


Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії
	


Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії
	

Одеська обласна державна адміністрація 
(Управління культури і туризму, національностей та релігій)
Реєстрація статутів (положень) релігійних громад та змін до них
	

Одеська обласна державна адміністрація 
(Департамент економічного розвитку і торгівлі)
Складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств або їх приймальних пунктів
	


Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів                  в Одеській області
	


Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області
	


Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області
	


Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області
	

Одеська обласна державна адміністрація 
(Департамент зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції)
Державна реєстрація іноземних 
інвестицій
	


Перереєстрація іноземних інвестицій
	


Анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій
	


Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного 
інвестора
	


Державна реєстрація змін та доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
	


Видача дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції у разі його втрати 
(знищення)
	


Видача дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) у разі її втрати

	

Одеська обласна державна адміністрація 
(Департамент агропромислового розвитку)

Видача ліцензії на діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

	


Видача дубліката ліцензії на діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

	


Переоформлення ліцензії на діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)
	


Видача копії ліцензії на діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту 
рослин)
	


Анулювання ліцензії на діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту 
рослин)
	

Управління охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації








Видача дозволу на відновлення земляних робіт
	


Видача дубліката  дозволу на відновлення земляних робіт
	


Переоформлення  дозволу на відновлення земляних робіт
	


Анулювання  дозволу на відновлення земляних робіт
	


Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам’яток
	

Департамент освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації























Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
	


Видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
	


Видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
	


Переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
	


Анулювання ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
	


Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
	


Видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
	


Видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
	


Переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
	


Анулювання ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
	


Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
	


Видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
	


Видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
	


Переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
	


Анулювання ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
	


Видача ліцензії на надання освітніх 
послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)
	


Видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)
	


Переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)
	


Анулювання ліцензії на надання 
освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)
	

Територіальне управління Держгірпромнагляду                          в Одеській області
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
	


Відомча реєстрація великотонажних та інших технологічних транспортних  засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
	

Головне управління Держсанепідслужби                        в Одеській області
Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів
	

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
	

 Департамент архітектурно-будівельної інспекції  в Одеській області
Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт
	


Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт
	


Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації
	

Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області







Оформлення та видача паспорта громадянина України

	


Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну 
замість пошкодженого, втраченого або викраденого

	


Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
	


Реєстрація місця проживання особи
	


Зняття з реєстрації місця проживання 
особи

	


Реєстрація місця перебування особи
	


Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

	


Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон (у тому числі термінове оформлення)
	


Оформлення та видача проїзного документа дитини
	

Головне управління Держгеокадастру                         в Одеській області




































Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
	


Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу


	


Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу


	


Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу


	


Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу


	


Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру


	


Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць


	


Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель


	


Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
	

Управління Держгеокадастру                          у м. Одесі Одеської області
















Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

	


Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
	


Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
	


Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
	


Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
	


Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
	


Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
	


Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
	


Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
	


Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
	


Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
	


Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
	


Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
	


Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
	


Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
	


Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
	


Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
	

Головне управління юстиції в Одеській області
Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)
	


Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
»



Секретар ради 								О. Бриндак











Додаток 2 
до рішення Одеської міської ради
№ 6911-VI від 10.09.2015 p
 

«Додаток 2 
до рішення Одеської міської ради
від 10.06.2015р. № 6703-VI 

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради

№
з/п
Назва органу, що надає адміністративні послуги
Назва 
адміністративної послуги

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Погодження заяви про намір розділу оцінки впливу на навколишнє 
середовище у складі проектної документації на будівництво
	

Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради
Надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам архівних довідок, копій та витягів з документів, що зберігаються в департаменті
	


Надання громадянам довідок соціально – правового характеру
	

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Погодження схеми розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок
	


Погодження схеми організації дорожнього руху
	


Погодження схеми розташування зупинок міського електро - та автомобільного транспорту (зупинковий комплекс)
	


Погодження схеми засобів технічного регулювання дорожнього руху
	


Погодження схеми автобусних маршрутів загального користування у м. Одесі
	


Погодження припинення руху транспорту  вулицями міста у зв’язку з проведенням ремонтних, аварійно-відновлювальних робіт з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій
	

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 
	


Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою 
	


Надання дубліката дозволу на порушення об’єктів благоустрою 
	


Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 
	


Погодження схеми розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок
	

Служба у справах дітей Одеської міської ради
Видача посвідчень батьків та дітей із багатодітних сімей
	

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
Надання висновку щодо можливості установки тимчасових споруд за конкретною адресою  
	


Надання висновку щодо можливості переоформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності  
	


Надання висновку щодо продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності  
	


Надання висновку щодо анулювання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності  
	


Укладення договору на право тимчасового користування місцями для розташування тимчасових споруд
	


Продовження терміну дії договору на право тимчасового користування місцями для розташування тимчасових споруд
	


Укладення договору на право 
тимчасового користування місцями для 
розташування елементів вуличної 
торгівлі
	


Продовження терміну дії договору на право тимчасового користування місцями для розташування елементів вуличної 
торгівлі
	

Управління архітектури та містобудування  Одеської міської ради









Надання висновку по проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки або технічній документації із встановлення меж земельної ділянки
	


Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки
	


Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
	


Надання вихідних даних на всі види проектних містобудівних робіт
	


Погодження проектної містобудівної документації
	


Погодження розміщення реклами або вивіски 
	


Продовження терміну дії погодження реклами або вивіски
	


Надання листа-повідомлення  щодо відповідності намірів розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (ТС)
	


Надання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (ТС)
	


Надання дубліката паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (ТС)
	


Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (ТС)
	


Переоформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (ТС)
	


Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності  
	


Надання листа-рішення про анулювання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності  
	

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Погодження схеми розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок
	

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради





Узгодження проектної документації нового будівництва
	


Видача технічних умов на 
проектування
	


Видача дозволу на інженерно-геологічні, спеціалізовані гідрогеологічні та геофізичні вишукування для обґрунтування проектних рішень всіх видів будівництва, пошукові роботи на підземні виробки, технічних умов для проектування та будівництва об'єктів на ділянках, що мають вплив небезпечних інженерно-геологічних процесів, погодження проектної документації на будівництво та землекористування для осіб, які ведуть нове будівництво
	


Узгодження проектної документації відводу земельних ділянок
	


Проведення експертизи матеріалів інженерно-геологічних та 
гідрогеологічних вишукувань
	

Управління реклами Одеської міської ради


Встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу
	


Продовження строку пріоритету на місце розташування рекламного засобу
	


Анулювання пріоритету на місце розташування рекламного засобу
	


Внесення змін до дозволу на розміщення  зовнішньої реклами та його переоформлення
	


Продовження строку дії або анулювання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами
	


Реєстрація технічного паспорта вивіски
	


Реєстрація та введення до електронного реєстру обліку вивісок
	


Анулювання заяви на реєстрацію технічного паспорта вивіски
	


Продовження строку дії технічного паспорта вивіски 
	


Внесення змін до технічного паспорта вивіски та його переоформлення
	


Анулювання технічного паспорта вивіски
	

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Реєстрація створення органу самоорганізації населення
	

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради


Висновок щодо науково-проектної документації
	


Висновок щодо відчуження або передачі                             у користування нерухомих об’єктів культурної спадщини
	


Довідка щодо належності об’єктів нерухомості до об’єктів культурної спадщини
	


Висновок щодо відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача (у разі делегування цих повноважень органом культурної спадщини вищого рівня)

	

Районні адміністрації Одеської міської ради





Узгодження розміщення елементів вуличної торгівлі (у тому числі під час проведення ярмарків)
	


Погодження схеми розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок
»



Секретар ради 								О. Бриндак





