Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
№ 2257-VII від 26.07.2017р.



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
1
Одеська обласна державна адміністрація 
(Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства)


























































































































































































Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
2

Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
3

Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
4

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
5

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
6

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
7

Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
8

Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
9

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
10

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення
11

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
12

Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
13

Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
14

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
15

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
16

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
17

Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
18

Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
19

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
20

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
21

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
22

Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
23

Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
24

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
25

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
26

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)
27

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)

28

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)
29

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)
30

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)
31

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії
32

Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії
33

Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії
34

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії
35

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами  та постачання теплової енергії
36

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
37

Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
38

Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
39

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
40

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
41

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
42

Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
43

Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
44

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
45

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами
46

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії
47

Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії
48

Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії
49

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії
50

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії
51

Складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств або їх приймальних пунктів
52
Одеська обласна державна адміністрація 
(Управління культури,, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини)
Видача дозволу на відновлення земляних робіт
53

Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам’яток
54
Одеська обласна державна адміністрація 
(Департамент «Агентство з питань інвестицій та розвитку»)
Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного 
інвестора
55

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



56

Видача дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) у разі її втрати
57
Одеська обласна державна адміністрація 
(Департамент екології та природних ресурсів) 


Реєстрація декларації про утворення відходів
58
Одеська обласна державна адміністрація 
(Департамент освіти і науки)









Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
59

Видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
60

Видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
61

Переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
62

Анулювання ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)
63

Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
64

Видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
65

Видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
66

Переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
67

Анулювання ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)
68

Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
69

Видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
70

Видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
71

Переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
72

Анулювання ліцензії на надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (юридичні особи)
73

Видача ліцензії на надання освітніх 
послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)
74

Видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)
75

Видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)
76

Переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)
77

Анулювання ліцензії на надання 
освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)
78
Головне управління Держпраці в Одеській області
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
79

Відомча реєстрація великотонажних та інших технологічних транспортних  засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
80
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
81
Департамент Державної архітектурно- будівельної інспекції в Одеській області
Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт 
82

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
83

Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
84

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
85

Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
86

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
87

Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
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Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області







Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку
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Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України (у формі картки) 
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Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
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Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
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Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)
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Вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) фотокартки при досягненні
громадянином 25- і 45-річного віку
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Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон (у тому числі термінове оформлення)**
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Оформлення та видача проїзного документа дитини**
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Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
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Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
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Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
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Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
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Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
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Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру
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Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
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Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
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Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
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Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
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Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
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Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
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Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
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Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
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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)
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Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
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Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки


** з моменту запровадження в повному обсязі належного технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради.
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