Рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№953 від 22.09.2009р.


Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами   Одеської міської ради,  комунальними підприємствами, установами  та організаціями Одеської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування

Відповідно до ст. 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України від 3 липня 2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг»,  виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування (додається). 

2. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) здійснити заходи щодо оприлюднення переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова                                          		Е. Гурвіц
Керуюча справами                                       	Т. Єршова




Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
№953 від 22.09.2009р.

Перелік адміністративних послуг, 
які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування


№       з/п      
Назва виконавчого органу
Назва адміністративної послуги
Вартість отримання
1


        
01. Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради

01.01. Прийом на зберігання архівних документів від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій, що ліквідуються без визначення правонаступників
5,83 грн
за одну одиницю зберігання
2

         

02. Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради
02.01. Надання згоди на проведення капітального ремонту та реконструкції приміщення (дозвіл)
Безкоштовно
3

02.02. Передача орендованого приміщення в суборенду (дозвіл)
Безкоштовно
4

02.03. Укладання договорів оренди на підставі розпоряджень міського голови
Безкоштовно
5
03. Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
03.01. Укладання договорів на дольову участь у землекористуванні
Безкоштовно
6

03.02. Підпис протоколів узгодження договірної орендної плати за землю
Безкоштовно
7

03.03. Видача витягів з Державного реєстру прав, що містять відомості про встановлення, зміну чи припинення речових прав на нерухоме майно
Безкоштовно
8

03.04. Видача направлення на виготовлення технічної документації з визначення дольової участі у землекористуванні
Безкоштовно

9


           
04. Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Одеської міської ради
04.01. Видача дозволу на проведення професіонального феєрверку (салюту)
Безкоштовно
10

            
05. Управління екологічної безпеки Одеської міської ради
05.01. Погодження дозволу на спеціальне використання природних та лікувальних ресурсів місцевого значення
Безкоштовно
11

05.02. Погодження проектів відведення земельних ділянок
Безкоштовно
12

05.03. Погодження заяви про намір розділу оцінки впливу на навколишнє середовище
Безкоштовно
13

05.04. Видача висновку по проекту забудови, реконструкції об’єктів (які не підлягають екологічній експертизі)

Безкоштовно
14

05.05. Видача дозволу на початок робіт
Безкоштовно
15


   
06. Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
06.01. Реєстрація колективних договорів підприємств, установ та організацій усіх форм власності

Безкоштовно
16

06.02. Дозвіл на проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу
0,1 % вартості товарів, заявлених на місцевий аукціон, але не більше 3-х неоподаткованих мінімумів прибутку громадян
17



         
07. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
07. 01. Видача дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі ресторанного господарства, сфери послуг та дрібно-роздрібної торговельної мережі)

Згідно з Правилами 
благоустрою території міста Одеси
18

07.02. Узгодження відкриття закладу (підприємства) громадського харчування
Безкоштовно
19

07.03. Погодження санітарних паспортів аптечних закладів (структурних підрозділів)
Безкоштовно
20

07.04. Погодження розміщення об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі при видачі дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, видача яких віднесена до компетенції районних адміністрацій Одеської міської ради 
Безкоштовно
21

07.05. Укладання договорів оренди окремого, індивідуально визначеного майна у вигляді твердого покриття, що є об'єктом комунальної власності та використовується для установки літніх майданчиків, некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі
Безкоштовно
22

07.06. Видача дозволу на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі
Безкоштовно
23


   
08. Департамент транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради
08.01. Видача висновку з питань розміщення автостоянок, місць для паркування, інших об’єктів дорожнього сервісу, схем організації дорожнього руху, розташування засобів регулювання дорожнього руху на них
Безкоштовно
24

08.02. Погодження схеми організації дорожнього руху
Безкоштовно
25

08.03. Погодження схеми розташування зупиночного комплексу
Безкоштовно
26

08.04. Погодження схеми засобів технічного регулювання дорожнього руху
Безкоштовно
27

08.05. Погодження схеми автобусних маршрутів загального користування
Безкоштовно
28

08.06. Погодження припинення руху транспорту на вулицях міста у зв’язку з проведенням ремонтних, аварійно-відновлювальних робіт з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій
Безкоштовно
29

08.07. Погодження вартості проїзду (тарифів) пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на підставі висновків управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
Безкоштовно
30

08.08. Погодження місць розміщення таксофонів
Безкоштовно
    
31
09. Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
09.01. Узгодження схеми розташування парковки автомобільного транспорту

Безкоштовно
32

09.02. Надання згоди на експлуатацію об’єктів дорожнього господарства міста, у тому числі нових забудов, реконструйованих та капітально відремонтованих
Безкоштовно
     33
10. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
10.01. Видача посвідчення „Ветеран праці”
Безкоштовно
34

10.02. Встановлення статусу  „Дитина війни”
Безкоштовно
35

10.03. Видача посвідчення „Інвалід війни”
Безкоштовно
36

10.04. Видача посвідчення „Учасник війни”
Безкоштовно
37

10.05. Видача посвідчення „Член сім’ї загиблого”
Безкоштовно
38

10.06. Видача посвідчення,
довідки „Жертви нацистських переслідувань”
Безкоштовно
39

10.07. Постановка на облік щодо забезпечення інвалідів автомобілями
Безкоштовно
40

10.08. Надання пільг учасникам бойових дій
Безкоштовно
41

10.09. Надання пільг учасникам війни
Безкоштовно
42

10.10. Надання пільг сім’ям  померлих ветеранів війни
Безкоштовно
43

10.11. Надання пільг особі, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною
Безкоштовно
44

10.12. Надання пільг вдові особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною
Безкоштовно
45

10.13. Надання пільг ветерану військової служби
Безкоштовно
46

10.14. Надання пільг вдові ветерана військової служби
Безкоштовно
47

10.15. Надання пільг ветерану органів внутрішніх справ
Безкоштовно
48

10.16. Надання пільг вдові ветерана органів внутрішніх справ
Безкоштовно
49

10.17. Надання пільг жертві нацистських переслідувань
Безкоштовно
50

10.18. Надання пільг міліціонеру на пенсії
Безкоштовно
51

10.19. Надання пільг інваліду військової служби
Безкоштовно
52

10.20. Надання пільг реабілітованим
Безкоштовно
53

10.21. Надання пільг «дитині війни»
Безкоштовно
54

10.22. Надання пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах
Безкоштовно
55

10.23. Надання адресної муніципальної допомоги
Безкоштовно
    

56
  
11. Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради 
11.01. Видача довідки для управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради про стан благоустрою об’єктів
Безкоштовно

57

11.02. Погодження для Представництва по управлінню комунальною власністю про можливість відчуження або оренди об’єктів комунальною власністю
Безкоштовно
58

11.03. Видача висновку по проектно-технічній та містобудівній документації всіх видів 
Відповідно до калькуляцій базових показників вартості проектно-планувальних та інших робіт з надання платних послуг замовникам в Українській РСР, затверджених постановою колегії Держбуду УРСР                 від 26.06.1999 року протокол 
№ 24 з урахуванням чинного коефіцієнта

59

11.04. Погодження проекту відведення земельної ділянки
Відповідно до калькуляцій базових показників вартості проектно-планувальних та інших робіт з надання платних послуг замовникам в Українській РСР, затверджених постановою колегії Держбуду УРСР                        від 26.06.1999 року протокол 
№ 24 з урахуванням чинного коефіцієнта
60

11.05. Погодження розміщення реклами або вивіски
Безкоштовно
61

11.06. Видача вихідних даних на проектування об'єктів архітектури 
Відповідно до калькуляцій базових показників вартості проектно-планувальних та інших робіт з надання платних послуг замовникам в Українській РСР, затверджених постановою колегії Держбуду УРСР від 26.06.1999 року протокол 
№ 24 з урахуванням чинного коефіцієнта
62
12. Управління  інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
12.01. Погодження проекту відведення земельної ділянки
Згідно з кошторисом
(від 263 грн – 5848 грн)
63

12.02. Узгодження проектної документації нового будівництва
Згідно з кошторисом
(від 263 грн – 5848 грн)
64

12.03. Видача технічних умов на проектування


Згідно з кошторисом
Для фізичних осіб – 365 грн
Для юридичних осіб – 545 грн
65

12.04. Проведення обстеження провалів та будівель, які деформуються, на територіях, які підлягали підземним виробіткам

478 грн
66

12.05. Проведення обстеження зсувних  зон на предмет розвитку зсувних процесів
1194 грн
67

12.06. Проведення обстеження будівель та споруд, які деформуються, у зсувних зонах усередині міста
347 грн
68

12.07. Проведення обстеження будівель та споруд, які деформуються, в районах, які страждають від підтоплення
1013 грн
69


          

12.08. 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
Безкоштовно
70
13. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
13.01. Перевірка та підготовка документів для оформлення дозволу на відчуження, обмін квартир у будинках, що підлягають знесенню, ветхих
Безкоштовно
71
         

13.02. Оформлення, реєстрація, видача та зберігання договорів на право забудови
1600 грн
72
14. Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради
14.01. Видача висновку щодо науково-проектної документації
Безкоштовно
73
      

14.02. Видача висновку щодо відчуження або передачі у користування нерухомих об’єктів культурної спадщини
Безкоштовно
74

14.03. Видача довідки щодо належності об’єктів нерухомості до об’єктів культурної спадщини
Безкоштовно
75
15. Управління освіти та науки Одеської міської ради
15.01. Атестація педагогічних працівників закладів освіти
Безкоштовно
76

15.02. Погодження документів на відкриття та реорганізацію закладів освіти
Безкоштовно
77

15.03. Здійснення передачі в оренду приміщень закладів освіти відповідно до чинного законодавства України
Безкоштовно
78

15.04. Погодження проектів будівництва навчальних закладів на території міста
Безкоштовно
79
16. Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
16.01. Видача ордерів на вселення  в жилі приміщення для тимчасового проживання на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
Безкоштовно
80

16.02. Надання громадянам жилого приміщення з фонду житла для тимчасового проживання та ведення реєстру заяв громадян
Безкоштовно
81

16.03. Укладання договорів найму жилого приміщення під час видачі ордера на жиле приміщення з фонду житла для тимчасового проживання
Безкоштовно
82
17. КП «ОМБТІ 
та РОН»
17.01. Надання інформації з Реєстру прав власності фізичних та юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України
Для юридичних осіб – 55 грн
Для фізичних осіб – 45 грн
83

17.02. Видача витягів з Реєстру прав власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб, у порядку, встановленому чинним законодавством України
Відповідно до рішень 
Одеської міської ради                      від 08.01.2003 року № 5;
від 24.06.2008 року № 621
84
18. Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради 
18.01. Погодження з питань благоустрою, розміщення будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення, елементів благоустрою, малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення, прибудов, стоянок автомобільного та водного транспорту, шляхопроводів, огорож та будівельних риштувань
Безкоштовно
85

18.02. Погодження проекту з питань благоустрою,  будівництва, реконструкції та ремонту
Безкоштовно
86

18.03. Прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих, капітально відремонтованих об’єктів та елементів благоустрою під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Безкоштовно
87

18.04. Видача ордерів на виконання будь-яких земляних, монтажних та інших робіт, пов’язаних з тимчасовим порушенням існуючого благоустрою, з подальшим його відновленням
Безкоштовно
88

18.05. Приймання рішення за заявами, що надійшли від юридичних та фізичних осіб про видалення зелених насаджень та надання ордерів на видалення зелених насаджень у місті
Відновна вартість зелених насаджень
89
19. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради 
19.01. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Безкоштовно
90

19.02. Видача дозволу на право використання місцевої символіки
Безкоштовно
91

19.03. Прийняття рішення про можливість розміщення вивісок
Безкоштовно
92

19.04. Укладання та реєстрація договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами з розповсюджувачами зовнішньої реклами
Безкоштовно
93

19.05. Технічне обстеження рекламного засобу після його розташування та складення акта установки, де підтверджується ідентичність місця розташування, площі, виду і розміру характеристикам, вказаним у його дозволі на розміщення 
Безкоштовно
94

20. Районні адміністрації Одеської міської ради
20.01. Узгодження оформлення паспорта некапітального пункту дрібно-роздрібної мережі
Безкоштовно


20.02. Видача дозволу на розміщення та експлуатацію пересувної дрібно-роздрібної мережі
Безкоштовно
95

20.03. Узгодження дислокації розміщення літнього майданчика
Безкоштовно
96

20.04. Погодження схеми розташування парковки автомобільного транспорту
Безкоштовно
97

20.05. Постановка громадян на квартирний облік за місцем проживання
Безкоштовно
98

20.06. Переоформлення особових рахунків
Безкоштовно
99

20.07. Надання згоди на відчуження (міна) житла, право власності (користування) в якому має неповнолітня дитина
Безкоштовно
100

20.08. Видача висновку про доцільність усиновлення
Безкоштовно
101

20.09. Видача висновку про вирішення спору між батьками про порядок участі у вихованні дитини
Безкоштовно
102

20.10. Видача висновку при вирішенні спору між батьками про місце проживання дитини
Безкоштовно
103

20.11. Видача висновку про доцільність позбавлення та поновлення батьківських прав
Безкоштовно
104

20.12. Видача висновку щодо побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав 
Безкоштовно
105

20.13. Видача висновку щодо відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду
Безкоштовно
106

20.14. Видача висновку щодо управління батьками майном дитини
Безкоштовно
107

20.15. Видача висновку щодо скасування усиновлення та визнання його недійсним
Безкоштовно
108

20.16. Видача дозволу на перереєстрацію неповнолітньої (недієздатної, обмежено дієздатної) особи
Безкоштовно
109

20.17. Видача узгоджень на проведення робіт з благоустрою прилеглої території до будівель, підприємств
Безкоштовно
110

20.18. Узгодження проведення розкопок суб’єктам господарювання
Безкоштовно
111

20.19. Затвердження кошторису на проведення капітального ремонту орендованих нежитлових приміщень
Безкоштовно
112

20.20. Присвоєння адреси об’єктам нерухомості
Безкоштовно
113

20.21. Затвердження часток жилих приміщень та господарських споруд
Безкоштовно
114

20.22. Надання згоди на відчуження житла, право власності (користування) в якому має недієздатний (обмежено дієздатний)
Безкоштовно
115

20.23. Видача дозволу на зміну прізвища дитини
Безкоштовно
116

20.24. Прийняття в дар (придбання) майна на ім’я дитини 
Безкоштовно
117

20.25. Прийняття на облік громадян, що потребують поліпшення житла
Безкоштовно
118

20.26. Надання безоплатного житла громадянам

Безкоштовно
119
21. Служба у справах дітей Одеської міської ради
21.01. Видача висновку про можливість усиновлення
Безкоштовно
120
22. Управління охорони здоров’я
Одеської міської ради
22.01. Здійснення передачі в оренду приміщень закладів охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України
Безкоштовно
121
23. КП «Міські дороги»

23.01. Узгодження проектної документації
на прокладку інженерних мереж для усіх видів об’єктів будівництва та реконструкції 
Відповідно до калькуляцій базових показників вартості проектно-планувальних та інших робіт з надання платних послуг замовникам в Українській РСР, затверджених постановою колегії Держбуду УРСР                   від 26.06.1999 року протокол 
№ 24 з урахуванням чинного коефіцієнта

122

23.02. Видача технічних умов на відведення зливових (дощових) вод від об’єкта забудови за запитом управління архітектури та містобудування Одеської міської  ради
В залежності від розміру мінімальної заробітної плати
Відповідно до калькуляцій базових показників вартості проектно-планувальних та інших робіт з надання платних послуг замовникам в Українській РСР, затверджених постановою колегії Держбуду УРСР              від 26.06.1999 року протокол 
№ 24 з урахуванням чинного коефіцієнта 
123
24. КП «Теплопостачання міста Одеси»
24.01. Видача технічних умов на теплопостачання
851 грн 11 коп.
124
25. КП «Міжнародний аеропорт Одеса»
25.01. Узгодження проектування, будівництва, реконструкції, розширення, технічного переобладнання


Безкоштовно
125
26. КУ «Одеський міський центр обліку бездомних громадян»
26.01. Реєстрація переважного місцезнаходження бездомних громадян за юридичною адресою Центру обліку
Безкоштовно
126
27. 
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Приморського району»;
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Малиновського району»;
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Суворовського району»;
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Київського району»;
27.01. Взяття на облік до територіального центру
Безкоштовно
           Керуюча справами                                                                                            Т.М. Єршова	


