Паспорт
Центру надання адміністративних послуг
міста Харкова
Інформація про створення центру
надання адміністративних послуг (назва,
номер та дата розпорядчого документа
місцевого органу влади чи рішення
органу місцевого самоврядування про
створення центру)
Порядок здійснення діяльності (окремий
структурний підрозділ РДА/виконкому
міськради чи постійно діючий робочий
орган)
Відповідальна
керівна
особа,
яка
координує роботу центру надання
адміністративних послуг
Місцезнаходження (поштова адреса)
центру надання адміністративних послуг

22.06.2012
(рішення Харківської міської ради від 22.06.2012 №763/12)

Постійно діючий робочий орган виконавчого комітету
Харківської міської ради
Заступник директора департаменту - начальник управління
підприємництва та дозвільних процедур (керівник ЦНАП
м.Харкова)
м. Харків, Гімназійна набережна, 34

Телефон, факс, електронна пошта

тел/факс (057) 760-70-40, 760-70-44
skype: Cnap.central
Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет (у www.dozvil.kh.ua
разі наявності)
Прізвище, ім’я, по батькові керівника Синицька Ірина Григорівна
центру надання адміністративних послуг
Кількість адміністраторів центру надання 22 - адміністратора
адміністративних послуг
Графік роботи центру надання
Понеділок, середа
9.00 - 18.00
адміністративних послуг
Вівторок, четвер
9.00 - 20.00
П’ятниця
9.00 – 16.45
Субота
9.00 - 15.45
Без перерви на обід, вихідний - неділя
Графік прийому суб’єктів звернення у Понеділок, середа
9.00 - 18.00
центрі надання адміністративних послуг
Вівторок, четвер
9.00 – 19.30
П’ятниця
9.00 – 16.00
Субота
9.00 - 15.00
Без перерви на обід, вихідний - неділя
Загальна площа приміщення (м2)
355,3
Перелік адміністративних послуг, які
надаються через центр надання
адміністративних послуг

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської
ради
 Видача дозволу на виконання будівельних робіт
 Видача дубліката дозволу на виконання будівельних робіт
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Видача дубліката зареєстрованої декларації про готовність
об’єкта до експлуатації
 Видача дубліката зареєстрованої декларації про початок
виконання будівельних робіт
 Видача дубліката зареєстрованої декларації про початок
виконання підготовчих робіт
 Видача дубліката сертифіката у разі прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
 Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта
 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до
експлуатації
 Внесення змін до декларації про початок виконання
будівельних робіт
 Внесення змін до декларації про початок виконання
підготовчих робіт
 Внесення змін до повідомлення про початок виконання
будівельних робіт
 Внесення змін до повідомлення про початок виконання
підготовчих робіт
 Подання повідомлення про зміну даних у зареєстрованій
декларації про початок виконання підготовчих/будівельних
робіт
 Подання повідомлення про початок виконання будівельних
робіт
 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих
робіт
 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації
 Реєстрація декларації про початок виконання будівельних
робіт
 Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих
робіт
Відділи реєстрації місця проживання у Шевченківському,
Новобаварському, Київському, Слобідському,
Холодногірському, Московському, Індустріальному,
Немишлянському, Основ’янському районах Управління
ведення Реєстру територіальної громади Департаменту
реєстрації ХМР
 Зняття з реєстрації місця проживання
 Реєстрація місця проживання/перебування
Департамент житлового господарства ХМР
 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов;
 Видача довідки про перебування у реєстрах громадян, які
виявили бажання і мають право на отримання доступного
житла
 Визнання громадян наймачами займаної житлової площі
після зміни статусу гуртожитку на житловий будинок
 Зміна договору найму житлового приміщення
Департамент земельних відносин ХМР
 Рішення сессії Харківської міської ради "Про продаж
земельних ділянок юридичним та фізичним особам
України"
 Рішення сессії Харківської міської ради "Про надання
земельної ділянки у користування (оренду чи постійне
користування) або про передачу у власність для
ЕКСПЛУАТАЦІЇ та ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬ і
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споруд"
Рішення сессії Харківської міської ради "Про передачу у
власність та надання в оренду громадянам земельних
ділянок" для БУДІВНИЦТВА та (або)
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО будинку,
господарських будівель і споруд; обслуговування
індивідуального гаража
 Рішення сессії Харківської міської ради "Про передачу у
власність та надання в оренду громадянам земельних
ділянок" (для ведення садівництва)
Департамент комунального господарства ХМР
 Видача дозволу на перепоховання останків померлого на
інше кладовище
Департамент містобудування, архітектури та генерального
плану ХМР
 Рішення про встановлення обмеження (сервітут, суперфіцій)
щодо земельних ділянок територіальної громади м. Харкова
для надання їх у користування
 Рішення про надання земельної ділянки в оренду або
передачу у власність для будівництва (реконструкції,
капітального ремонту, технічного переоснащення або
реабілітації) об'єкта
Департамент реєстрації ХМР
 Внесення запису про скасування державної реєстрації прав
 Внесення змін до записів до ДРРП на нерухоме майно
 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме
майно, в т.ч. іпотеки
 Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме
майно
 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно
Комітети у справах сім’ї, молоді та спорту Департаменту у
справах сім'ї, молоді та спорту ХМР
 Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї
 Присвоєння спортсменам ІІ та ІІІ спортивних розрядів
 Продовження строку дії посвідчення батьків та дитини з
багатодітної сім’ї
Управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР
 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: "Кандидат у
майстри спорту України" та І спортивний розряд
Управління комунального майна та приватизації ХМР
 Видача свідоцтва про право власності на житло;
Управління містобудування та архітектури ХМР
 Висновок до проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (замовник - фізична особа)
Головне управління Державної міграційної служби України в
Харківській області
 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки
при досягненні 25- і 45-річного віку
Головне управління Держгеокадастру у Харківській області
 Видача висновку державної експертизи землевпорядної
документації (фізичних осіб)
Головне управління Держпраці у Харківській області
 Здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку
великотоннажних та інших технологічних транспортних
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засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі загального користування
 Здійснення зняття з обліку великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів, що не підлягають
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального
користування
 Здійснення перереєстрації великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів, що не підлягають
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального
користування
Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у
Харківській області
 Видача дубліката зареєстрованої декларації про початок
виконання підготовчих робіт (замовник - фізична особа);
 Видача дубліката зареєстрованої декларації про готовність
об’єкта до експлуатації (замовник - фізична особа);
 Видача дубліката зареєстрованої декларації про початок
виконання будівельних робіт (замовник - фізична особа);
 Внесення ЗМІН до декларації про ГОТОВНІСТЬ об'єкта до
експлуатації
 Внесення ЗМІН до декларації про ПОЧАТОК виконання
БУДІВЕЛЬНИХ робіт
 Внесення ЗМІН до декларації про ПОЧАТОК виконання
ПІДГОТОВЧИХ робіт
 Внесення ЗМІН до ПОВІДОМЛЕННЯ про початок
виконання БУДІВЕЛЬНИХ робіт
 Внесення ЗМІН до ПОВІДОМЛЕННЯ про початок
виконання ПІДГОТОВЧИХ робіт
 Подання ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання
БУДІВЕЛЬНИХ робіт
 Подання ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання
ПІДГОТОВЧИХ робіт
 Реєстрація декларації ПРО ГОТОВНІСТЬ об`єкта до
експлуатації
 Реєстрація ДЕКЛАРАЦІЇ про початок виконання
ПІДГОТОВЧИХ робіт
 Реєстрація ДЕКЛАРАЦІЇ про початок виконання
БУДІВЕЛЬНИХ робіт
Санітарно-епідеміологічна станція Державної установи
"Територіальне медичне об'єднання МВС України по
Харківській області"
 Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної
експертизи діючих об’єктів
Управління Держгеокадастру у м. Харкові Харківської області
 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі витягу з Державного земельного кадастру про
обмеження у використанні земель
 Видача відомостей з документації із землеустрою, що
включена до Державного фонду документації із
землеустрою
 Видача ВИСНОВКУ про погодження документації із
землеустрою
 Видача ВИТЯГУ з ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки
 Видача ДОВІДКИ із ЗВІТНОСТІ з кількісного обліку
земель про наявність земель та розподіл їх за власниками
земель, землекористувачами, угіддями
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Видача ДОВІДКИ про наявність та розмір земельної частки
(паю), 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)
 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного
земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його
ведення, з видачею витягу
 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей
(змін до них) про земельну ділянку
 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей
(змін до них) про землі в межах територій адміністративнотериторіальних одиниць з видачею витягу
 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей
про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються
права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з
Державного земельного кадастру
 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі ВИКОПІЮВАНЬ з кадастрової карти (плану) та
іншої картографічної документації
 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі витягу з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку
 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в
межах території адміністративно-територіальних одиниць
 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі довідки, що містить узагальнену інформацію про
землі (території
Харківське обласне управління лісового та мисливського
господарства
 Видача дубліката посвідчення мисливця
 Видача дубліката щорічної контрольної картки обліку
добутої дичини і порушень правил полювання
 Видача посвідчення мисливця
 Видача щорічної контрольної картки обліку добутої дичини
і порушень правил полювання
Департамент у справах молоді та спорту Харківської ОДА
 Надання згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та
оздоровлення
 Присвоєння кваліфікаційних категорій тренерамвикладачам зі спорту
 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: "Кандидат у
майстри спорту України" та І спортивний розряд
Департамент агропромислового розвитку Харківської ОДА
 Видача кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарського
дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника
 Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів
Департамент екології та природних ресурсів Харківської ОДА
 Надання висновку про погодження документації із
землеустрою
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської
ОДА
 Видача ліцензій на імпорт продукції, що підлягає
ліцензуванню у режимі автоматичного ліцензування
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Видача ліцензій на імпорт продукції, що підлягає
ліцензуванню у режимі неавтоматичного ліцензування
 Видача ліцензій на експорт продукції, що підлягає
ліцензуванню у режимі автоматичного ліцензування
 Видача ліцензій на експорт продукції, що підлягає
ліцензуванню у режимі неавтоматичного ліцензування
 Видача разових (індивідуальних) ліцензій
 Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
 Погодження декларації зміни оптово-відпускних цін на
продовольчі товари
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської ОДА
 Анулювання ліцензії суб'єкту господарювання на
здійснення господарської діяльності централізованого
водопостачання та водовідведення, крім централізованого
водопостачання та водовідведення за нерегульованим
тарифом, з виробництва теплової енергії, транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання
теплової енергії, крім виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом
 Видача ліцензії суб'єкту господарювання на здійснення
господарської діяльності з ВИРОБНИЦТВА теплової енергії
та ПОСТАЧАННЯ теплової енергії, крім виробництва та
постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом
 Видача ліцензії суб'єкту господарювання на здійснення
господарської діяльності з ВИРОБНИЦТВА теплової
енергії, крім виробництва теплової енергії за
нерегульованим тарифом
 Видача ліцензії суб'єкту господарювання на здійснення
господарської діяльності з ВИРОБНИЦТВА теплової
енергії, ТРАНСПОРТУВАННЯ теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами та ПОСТАЧАННЯ теплової енергії, крім
виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії за нерегульованим тарифом
 Видача ліцензії суб'єкту господарювання на здійснення
господарської діяльності з ПОСТАЧАННЯ теплової енергії,
крім постачання теплової енергії за нерегульованим
тарифом
 Видача ліцензії суб'єкту господарювання на здійснення
господарської діяльності з ТРАНСПОРТУВАННЯ теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами та ПОСТАЧАННЯ теплової енергії,
крім транспортування та постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом
 Видача ліцензії суб'єкту господарювання на здійснення
господарської діяльності з ТРАНСПОРТУВАННЯ теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами, крім транспортування теплової
енергії за нерегульованим тарифом
 Видача ліцензії суб'єкту господарювання на здійснення
господарської діяльності з централізованого
ВОДОВІДВЕДЕННЯ, крім централізованого
водовідведення за нерегульованим тарифом
 Видача ліцензії суб'єкту господарювання на здійснення
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господарської діяльності з централізованого
ВОДОПОСТАЧАННЯ та ВОДОВІДВЕДЕННЯ, крім
централізованого водопостачання та водовідведення за
нерегульованим тарифом
 Видача ліцензії суб'єкту господарювання на здійснення
господарської діяльності з централізованого
ВОДОПОСТАЧАННЯ, крім централізованого
водопостачання за нерегульованим тарифом
 Переоформлення ліцензії суб'єкту господарювання на
здійснення господарської діяльності централізованого
водопостачання та водовідведення, крім централізованого
водопостачання та водовідведення за нерегульованим
тарифом, з виробництва теплової енергії, транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання
теплової енергії, крім виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом
Департамент культури і туризму Харківської ОДА
 Погодження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, розташованих на території земель
історико-культурного призначення, пам'яток культурної
спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в
історичних ареалах населених місць та інших землях
історико-культурного призначення у м.Харкові
Департамент містобудування та архітектури Харківської ОДА
 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
(внесення змін до будівельного паспорта забудови
земельної ділянки)(крім м. Харкова)
 Висновок до проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
 Надання містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки (крім м. Харкова)
Департамент науки і освіти Харківської ОДА
 Ліцензування освітньої діяльності закладів освіти

