
1туту|вськА рдйоннд двР)кАвнА Ад\4!н|стРАц1я
хАРк!всько! овлдстт

Р о зпоРяджш ння

9уц!в х,ш

11ро впорядкування системи та
орган|зац|иного забезпечення
надання адм!}!1стративних послуг

1{ер1товись статтями 6, 39 3акону 9кра}ни "|{ро м|оцев1 дерх<авн!

адм!н1отрац|!"', статтето 12 3акону )/кра!ни "|{ро адм|н!стративн| послуги'', з

мето}о впорядкуванн'1 системи та орган|зац|йного забезпеченн'1 наданн'1

адм|н|ощативних послуг нерез !ентр надагптя адм|н1отративних послуг при
9угу}Бськ1й районн|й державн|й адм|н|отрац|?:

1. Бнести до розпорядэт(ення голови районно| державно| адм!н|страц||

в\д 02.09.2013 )т[э 291 "|1ро створенн'{ !енщу надання адм|н!стративних послуг
при 9уц!воьк|й районн1й державн1й адм|н|отрац!:'' (дал! - розпорядх(ення) так|

зм|ни:
1.1. Абзац 2 пункц 5 |{оложення про |{ентр надання адм!н|стративних

послуг при 9угу!вськ|й районн|й державн|й адм1н1страц|! (дал| - |[оложення),
затверд}кеного розпорядх{енн'{м' викласти у так1и редакц11:

<|{ерел!к адм|н1стративних послуц як| надатоться через {ентр надання

адм|н|стративних послуц визначений у додатц до цього |[оложення
(додаеться)>.

1.2. [оповнити |{оло>кення додатком "||ерел|к адм|н1отративних поо'у|
що нада}оться через 1-{ентр надання адм|н|стративних послуг при 9уг$воьк!й

районн|й дер>кавн|й адм|н1страц!?' (додаеться).
1.3. |{ункт 3 розпорядясення визнати таким, що втратив чинн1сть.

2.3атверАити щаф|к роботи представник!в суб'ект|в надання

адм|н|стративних поолуг у 1-{ентр| наданн'т адм|н|стративних посщг при
9уфвськ|й районн|й дер>кавн1й адм|н1страц!| (додаетьоя).

3. (ер|вникалл струкцрних п|дрозд|л|в районно? дерх<авно!
адм1н|отрац1|-суб'ект1в надання адм|н|стративних поолуц що надатоться через

!енщ надант:я адм|н1стративних послуг при 9уц!ворк|й районн|й державн|й
адм]н{страц1!:

3.1. |{ротягом семи робоних дн|в |\адати до !ентру нада1\ня

адм|н1стративних послуг актуал!зован| |нформац|йн|' технолог1нн1 картки
послуг та додаткову |нформац|то до них.

3.2.3абезпечити у1аоть у робот! !ентру ово!х представник|в для
проведення повного | всеб|чного консульцвання з питань' як| в1днесен| до
компетенц 1| в1дпов|дного органу.
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4. ){'правл1ннто економ|чного розвдтщ | торг!вл| районно| дерхсавно!
адм|н1сщац|] ([оровенко й.Б.) забезпечити орган|зац|то надан1{'т поо]уц
затверд)кецих за3наченим розпорядя(енн,{м, через !ентр наданн'{
адм|н|стративних поолуг при 9уц|воьЁй районн|й дерхсавн|й адм!н|ощац||.

5. 1(онтроль за виконанн'тм розпоряд)кення пок.т1асту| на перт]]ого

заступника голови районно! дерясавно] адм!йсщац|{ Барже!нова 1Ф.(.

|олова районпо! дерлсавно!
адм|н|страц|| в.в.лоБойчвнко



.{одаток
до |1оложення про !енщ
надання адм|н|стративних
послуг при {уц?вськ!й районн|й
дерх<авн|й адм|н|отрац!{

пшРвл1к
адм!н1стративних послуг' що надак)ться чере3

{ентр надання адм!н!стративних послуг
при {уц!вськ!й районн!й дерясавн1й адм!н|страц1!

]ч[р

з|п
Ёомер

поолуги
Ёайменування посдуги €уб'ект наданн'{

пос]уги

1 01-01 8идача бщ1вельного паопорта
забудови земельно] д1лянки
(для ф1зияних ос|б)

€ектор м!стобуАування
| арх1тектщи
9уц!всько! районно{
державно!
адм|н|страц||2 0\-02 Бнесення зм|н до буд!вельного

паспорта забудови земельно| д!.ттянки

(для ф1зичних ос|б)

э 01 -0з Ёадання м|стобуА|вних р{ов 1

обмежень забуАови земельно]

д|:тянки (для ф|зинних оо|б)

4 о2-о1 Бидача дов!дки щодо волод1нн'т

дерх{авното мовою або !? роз1ъл|ння в

обсяз|, достсгньому для сп|лкування

Бидаяа пут|вок для оздоров.т1ення

д|тей п1льгових категор|й

8|дд|л осв|ти
9угу!воько| районно!
деря<авно|
адм1н|отрац!]

5 03-01 Б!дд|л у
молод| та
9угу!всько?
державно|
адм|н|отрац||

справах
опорц

районно?
6 0з-02 8отановлення статусу батьк|в та

д||ти\\и з багатод1тно! с1м'!

7 03-0з |{оновдення посв1днення батьк|в та
д|ттиъти з багатод1тно! о!м'!

8 03-04 [1родовження сщоц д|] посв!дченн/
батьк|в та дитин'1з багатод|тно? с|м']

у зв'язку з народх{ент{'{м дитини

9 0з-05 |[родов>кення отроку д|| посв|дчення
батьк|в та дит|т\\и з багатод|тно| с1м'|

у зв'язц з навчанн'1м дитутъ|и з дано!
с!м'| за денното формото навчання
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|!родовтсення додатка

10 05-01 8идана дозволу на зм|ну пр1звища,
|м'я, по батьков| дити||и

(луж6ау оправах д1тей
9уц!всько| районно|
дер:кавно{
адм|н|страц1|

11 о5-о2 Р|тлення про м|сце цроя(иванн'{
малол|тньо] ду1тияи та у{асть у
вихованн| дитутн|| того з батьк!в, хто
проживае окремо в!д не|

\2 05-0з Ёадання дозволу на зд|йснення
правочину щодо нерухомого майна,
право власност| на яке або право
кориотуванн'| яким матоть д|ти

13 06-01 8отановлення отатусу у]асника в1йни }правл|ння прац| та
соц]ального захиоту
населенн'т 9уц|всько!
районно| дерхсавно|
адм|н1сщац!|

1

\4 06-02 Бстановленн я отатуоу дуттини в|йни

15 06-03 Ботановлення статуоу члена с1м'|
загиблого (померлого) ветерана в!йни

16 06-04 Бстановленн я статуоу ветерана прац1

\7 06-05 Ботановлення статуоу жертви
нациотських пересл|дувань

18 0б-06 Ботановлення отатусу |нвал!да в|йни

19 06-о7 Ёадання статусу особам, як|
пооща}кдали в|д насл|дк|в авар|| на
9орнобильськ|й Авс та вутдача
(зам|на) поов|днень "!часник
л1кв|дац!! наол!дк1в авар!| на
9орнобильськ|й Авс'' та
"|!отерп|лий в1д 9орнобильсько|
катасщофи'' посщаждалим 1

у{аоникам л|кв|дац1! наол|дк1в авар|!
на т{орнобильськ!й АБ€, а також

друясин1 (нолов|ков!) померлого

щомадянина'
пов'язана з

смерть якого
{орнобильоькото

катаощофото, оп|кун} д1тей
померлого щомадянина

}{ер1вник апарату районно'{
1.то. ковтундерясавно[ адм|н|страц1|

Болоцкова 2 26 56



зАтввРджвно

Розпорядэкення голови

ра!онно| державно| адм|н|страц||

|раф!к роботи
представник|в суб'ект!в надання адм!н!стративних послуг

у {ентр! надання адм1н|стративних послуг
при 9уц[вськ!й районн|й дерясавн|й адм1н!страц1!

Ёайменування суб'скта надання
послуги

{ень прийому 9ас прийому

€ектор м|отобудування 1 арх|текцри
9уц{всько| районно! державно|
адм|н|страц||

|!онед1лок з 10-00 до 12-00

8|дд|л осв!ти 9уц!всько! районно|
державно! адм|н]сщац||

€ереда з 11-00 до 12-00

3|дд|л у справах молод| та спорту
9уц{всько| районно{ дерх<авно|
адм|н|сщац1?

9етвер з 10-00 до 12-00

€лужба у справах д|тей 9уц!воько|
районно| дерх<авно| адм|н!сщац||

|1'ятниця з 10-00 до 12-00

}правл1ння прац| та ооц!ального
захиоту населе}1ня т{уц|воько!

районно| дерх<авно| адм|н1страц|]

Б|второк
9етвер

з 9-00 до 12-00
з 13-00 до 15-00

[(ер1вник апарату районно:
дерясавно[ адм|н|страц!|

Болоткова 2 26 56

{//4 ',.-.ковт}.н


