ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
від 26.06.2019 року №99

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

06-29 Укладання договору щодо пайової участі в утриманні обєкта
благоустрою
(назва адміністративної послуги)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

1
2

3

4

5

6

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Місцезнаходження 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул. Центральна,
буд. 36
ЦНАП
Інформація щодо Понеділок: з 09.00 до 17.00
Вівторок: з 09.00 до 17.00
графіку роботи
Середа: з 09.00 до 17.00
ЦНАП
Четвер: з 09.00 до 20.00
П’ятниця: з 09.00 до 17.00
Субота, неділя - вихідні
Тел. (04844)3-34-44
Телефон, адреса
електронної пошти e-mail: 40459078@ukr.net
Офіційний сайт: https:// http://tatarbunary.od.ua/
Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання
адміністративної послуги
Закони України
1) Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
2) Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для
Заява фізичної особи/законного представника/
одержання
представника на підставі довіреності, посвідченої в
адміністративної установленому законом порядку, за встановленою
послуги
формою.
Вичерпний перелік 1. Заява на ім’я міського голови;
документів необхідних
2 Копія виписки з єдиного державного реєстру
для
юридичних осіб, і фізичних осіб підприємців та
отримання
громадських формувань або копія свідоцтва про
адміністративної
державну реєстрацію суб’єкта господарської
послуги

діяльності;

3. Копія паспорта;
5. Копія паспорта прив’язки (при розміщенні ТС для
провадження підприємницької діяльності).

6. Графічні матеріали із зазначенням бажаного
місця розташування ТС, виконані замовником у
довільній формі на схемі викопіювання М 1:500;
Замовник, який має намір здійснити гастрольні
заходи, додатково додає:
- копію гастрольного посвідчення.
Замовник, який має намір встановити пересувний
атракціон (крім надувних) також додає:
- копії документів, які підтверджують, що
атракціони, їх складові частини виготовлені на
підприємствах, що отримали дозвіл органу з
нагляду за охороною праці на виконання робіт
підвищеної небезпеки, які виконуються під час
виготовлення зазначених виробів;
- копії паспортів атракціонів із зазначенням
приймально-здавальних
випробувань
кожного
атракціону та датою підписання акту про допуск
атракціону до експлуатації (п.10.2.2. Правил будови
і безпечної експлуатації атракціонної техніки,
затверджені наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 01.03.2006 № 110, зареєстрованих в МЮ
України 7 квітня 2006 р. за №405/12279);
- дозвіл територіального органу з нагляду за
охороною праці відповідно до вимог ДНАОП 0.004.05-03;
- інші документи, які передбачені Правилами
будови і безпечної експлуатації атракціонної
техніки, затверджені наказом Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 01.03.2006 № 110, зареєстрованих в
МЮ України 7 квітня 2006 р. за №405/12279
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Порядок та спосіб
подання документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги
Платність надання
адміністративної
послуги
Строк надання
адміністративної
послуги
Перелік підстав
відмови у наданні
адміністративної
послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги
звертається до органу реєстрації (у тому числі до центру
надання адміністративних послуг), повноваження якого
поширюється
на
відповідну
адміністративнотериторіальну одиницю.
Адміністративна послуга безоплатна.

30 календарних днів
1. Особа не подала необхідних документів;
2.
Подані документи є недійсними або у них
міститься недостовірна інформація;
3. Звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Результат надання
Договір про пайову участь в утриманні об’єкта
адміністративної
благоустрою
послуги
Способи отримання
Особисто або через уповноважену особу
відповіді (результату)
Примітка

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради

Л.В. Коваль

