
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 61 сесії Кремінської 

міської ради 7 скликання 
від  «22» липня 2020 р. № 61/__ 

 
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 09/04 
Видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних  

з виконанням земельних та/або ремонтних робіт 
(назва адміністративної послуги) 

Відділ житлово-комунального господарства та будівництва 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  
та/або центру надання адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

92900, Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, 

просп. Дружби, 13 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок, середа, четвер 

З 08.00 до 17.00 

Обідня перерва з 12.00 до 13.00 

3 Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел./факс (06454) 2-16-40  

Адреса електронної пошти: kremgorsovet@gmail.com 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 

Про адміністративні послуги 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету міністрів України від 30.10.2013 № 870 

«Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» 

Розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 № 

523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що 

здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з 

проведенням земляних та/або ремонтних робіт 

8 Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Для отримання дозволу подається заява юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців, що здійснюють порушення 

об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних 

та/або ремонтних робіт. 

Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката 

дозволу подаються заява та дозвіл або його дублікат (крім 
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випадку видачі дубліката у зв’язку з втратою). 

9 Спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або через уповноважену ним особу дорученням 

(нотаріально завіреним) 

10 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11 Строк надання 

адміністративної послуги 

10 робочих днів з дня реєстрації заяви 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Дозвіл  на порушення об'єктів благоустрою пов'язаних з 

виконанням земельних та/або ремонтних робіт 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто або через уповноважену ним особу дорученням 

(нотаріально завіреним) 
________________________  

 

 

 

 

 

 


