
ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова обласної державної 

адміністрації 

_________________ І.Л. Райнін 

«___» ____________ 2015 року 

 

ПЕРЕЛІК  

адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами Харківської  

обласної державної адміністрації через Центр надання адміністративних послуг м. Харкова 

 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта 

надання 

адміністратив-

них послуг 

Послуги, які надаються структурними 

підрозділами Харківської обласної 

державної адміністрації 

Нормативно-правові акти, відповідно до яких надається адміністративна послуга 

1 2 3 4 

1. 1 Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1. Видача кваліфікаційних свідоцтв 

сільськогосподарського дорадника та 

сільськогосподарського експерта-

дорадника 

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»,  

Наказ Міністерства аграрної політики України від 26.04.2005 № 176 «Про затвердження 

Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та 

сільськогосподарського експерта-дорадника» 

2. Видача сертифікатів племінних 

(генетичних) ресурсів 

Закон України «Про племінну справу у тваринництві»,  

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 17.11.2011 № 629 «Про 

затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм 

сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів» 

2. 2 Департамент 

економіки і 

міжнародних 

відносин 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1. Анулювання державної реєстрації 

іноземних інвестицій 

ст. 13 Закону України «Про режим іноземного інвестування»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 № 139 «Про затвердження Порядку 

державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання» 

2. Видача дубліката інформаційного 

повідомлення про внесення іноземної 

інвестиції 

Закон України «Про режим іноземного інвестування»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 № 139 «Про затвердження Порядку 

державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання» 

3. Видача ліцензії на імпорт продукції, 

що підлягає ліцензуванню у режимі 

неавтоматичного ліцензування 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362 «Про встановлення розміру 

збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій»,  

Наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302 «Про затвердження нормативно-

правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду 
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заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України» 

4. Видача ліцензії на імпорт продукції, 

що підлягає ліцензуванню у режимі 

автоматичного ліцензування 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362 «Про встановлення розміру 

збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій», 

Наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302 «Про затвердження нормативно-

правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду 

заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України» 

5. Видача ліцензії на експорт продукції, 

що підлягає ліцензуванню у режимі 

автоматичного ліцензування 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01 2015 №1 «Про затвердження переліків 

товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2015 рік» 

6. Видача ліцензій на експорт 

продукції, що підлягає ліцензуванню в 

режимі неавтоматичного ліцензування 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01 2015 №1 «Про затвердження переліків 

товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2015 рік» 

7. Видача разових (індивідуальних) 

ліцензій на зовнішньоекономічні операції 

суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності до яких застосовано 

спеціальну санкцію – спеціальний режим 

інвестування  

ст.16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 №47 «Про затвердження Положення 

про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.1998 №524 «Про державний збір за видачу 

разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що 

порушили Закон УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

8. Державна реєстрація договорів 

(контрактів) про спільну інвестиційну 

діяльність за участю іноземного інвестора 

ст.13 Закону України «Про режим іноземного інвестування»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 №112 «Про затвердження Положення 

про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну 

діяльність за участю іноземного інвестора» 

9. Державна реєстрація іноземних 

інвестицій 

ст.13 Закону України «Про режим іноземного інвестування»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2013 №139 «Про затвердження Порядку 

державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання» 

10.  Перереєстрація іноземних 

інвестицій 

ст.13 Закону України «Про режим іноземного інвестування»,  

Закон України «Про адміністративні послуги»,  
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Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 №139 «Про затвердження Порядку 

державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання»  

  11.  Видача дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів у Харківській області 

Закон України «Про рекламу», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 «Про затвердження 

Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» 

12.  Погодження декларації зміни 

оптово-відпускних цін на продовольчі  
товари 

Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 «Про затвердження Порядку 

декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари», 

Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 08.05.2008 № 277 

«Про декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари» (із змінами) 

3.  Департамент 

науки і освіти 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1. Ліцензування діяльності з надання 

дошкільної загальної середньої, 

позашкільної освіти 

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну світу», «Про 

позашкільну освіту», 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2007 №794 «Про постанову Кабінету 

Міністрів України від 08.08.2007 №1019», 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 №1021 «Про 

затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення 

ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної та вищої освіти», 

 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 №1022 

«Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг» 

4. 5 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1. Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення крім централізованого 

водопостачання та водовідведення за 

нерегульованим тарифом 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності»,  

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг від 10.08.2012 № 279 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» 

2. Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії, транспортування 

теплової енергії магістральними та 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1222-2007-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1222-2007-%D0%BF
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місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової енергії, 

крім виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністрів України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності»,  

Постанови Національної комісії, що здійснюють державне регулювання у сфері 

комунальних послуг: 

від 10.08.2012 № 276 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 

установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 

енергії)», 

від 10.08.2012 № 277 «Про затвердження Ліцензійних умов господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами», 

від 10.08.2012 № 278 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання теплової енергії» 

3. Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії, крім виробництва 

теплової енергії за нерегульованим 

тарифом 

 

 

 

 

 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності»,  

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг від 10.08.2012 № 276 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» 

4. Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, 

крім транспортування теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

 

 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності»,  

Постанови Національної комісії, що здійснюють державне регулювання у сфері 
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комунальних послуг: 

від 10.08.2012 № 277 «Про затвердження Ліцензійних умов господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами», 

від 10.08.2012 № 278 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання теплової енергії». Закон України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» 

5. Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з постачання 

теплової енергії, крім постачання 

теплової енергії за нерегульованим 

тарифом 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності»,  

Постанова Національної комісії, що здійснюють державне регулювання у сфері 

комунальних послуг від 10.08.2012 № 278 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії» 

6. Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії та постачання теплової 

енергії, крім виробництва та постачання 

теплової енергії за нерегульованим 

тарифом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності»,  

Постанови Національної комісії, що здійснюють державне регулювання у сфері 

комунальних послуг: 

від 10.08.2012 № 276 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 

установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 

енергії)», 

від 10.08.2012 № 278 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання теплової енергії» 
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7. Видача ліцензії на провадження 

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 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності»,  

Постанова Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сфері комунальних 

послуг: від 10.08.2012 № 277 «Про затвердження Ліцензійних умов господарської діяльності 

з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами» 

8.  Анулювання ліцензії на 

провадження господарської діяльності з 

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 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» 

 

9. Переоформлення ліцензії на 

безстрокову на провадження 

господарської діяльності з 

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, 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» 
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крім виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

10.  Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з 

централізованого водопостачання, крім 

централізованого водопостачання за 

нерегульованим тарифом 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності»,  

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг від 10.08.2012 № 279 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» 

11.  Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з 

централізованого водовідведення, крім 

централізованого водовідведення за 

нерегульованим тарифом 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності»,  

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг від 10.08.2012 № 279 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» 

5. 7 Департамент у 

справах молоді та 

спорту 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1. Надання згоди на виїзд дітей за 

кордон на відпочинок та оздоровлення 

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1251 «Про затвердження Порядку 

організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення», 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2012 № 21 «Про затвердження 

форми згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення» 

2. Присвоєння кваліфікаційних 

категорій тренерам-викладачам зі спорту 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт», 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 13.01.2014 №45 «Про затвердження 

Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)» 

3. Присвоєння спортивних розрядів 

спортсменам 

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт», 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 11.10.2013 №582 «Про затвердження 

Положення про Єдину спортивну класифікацію України»  
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6. 6 Департамент 

містобудування та 

архітектури 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1. Надання містобудівних умов та 

обмежень забудови земельних ділянок 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 07.07.2011 №109 «Про затвердження Порядку надання 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» 

2. Видача будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки (внесення 

змін до будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки) 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 05.07.2011 №103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки» (із змінами) 

3. Надання висновку до проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

Закон України «Про охорону культурної спадщини» 

4. Погодження розміщення реклами на 

пам’ятках місцевого значення, в межах 

зон охорони таких пам’яток
*
 

Закон України «Про охорону культурної спадщини» 

5. Дозвіл на проведення робіт на 

пам’ятках місцевого значення (крім 

пам’яток археології), їх територіях та 

зонах охорони
*
 

Закон України «Про охорону культурної спадщини» 

7. 4 Департамент 

культури і 

туризму 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1. Дозвіл на проведення робіт на 

пам’ятках місцевого значення (крім 

пам’яток археології), їх територіях та в 

зонах охорони, реєстрації дозволів на 

проведення археологічних розвідок, 

розкопок    

п. 57 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

п.13, ст.6 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», 

п. 52 додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05. 2014 р. № 523-р 

«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг», 

розпорядження Харківського міського голови від 04.11.2014 №109 «Про затвердження 

переліку послуг, які надаються через ЦНАП м. Харкова та його територіальні підрозділи»  

2. Погодження відчуження або 

передачі пам’яток місцевого значення 

їхніми власникам чи уповноваженими 

ними органами іншим особам у 

володіння, користування або управління 

п. 92 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

п.16, ст.6 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», 

п. 52 додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05. 2014 р. № 523-р 

«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» 
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3. Погодження програм та проектів 

містобудівних, архітектурних та 

ландшафтних перетворень, будівельних, 

меліоративних, шляхових, земельних 

робіт, реалізація яких може позначитися 

на стані пам’яток місцевого значення, їх 

територій і зон охорони 

п. 9, ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

п. 106 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», 

п. 52 додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05. 2014 р. № 523-р 

«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» 

4. 4. Погодження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 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 

п.10 , ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

Порядок надання земельних ділянок у місті Харкові у власність або користування, 

затверджених рішенням Харківської міської ради від 03.07.2013 №1191/13, 

розпорядження Харківського міського голови від 04.11.2014 №109 «Про затвердження 

переліку послуг, які надаються через ЦНАП м. Харкова та його територіальні підрозділи» 

8.  Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1. Дозвіл на спеціальне 

водокористування у разі використання 

води водних об’єктів загальнодержавного 

значення 

  

ст. 20-1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

п.7-9 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  

ст. 17
2
, 49, 70 Водного кодексу України,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №321 «Про затвердження порядку 

погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992  №459» (зі змінами), 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 №1176 «Про затвердження форми 

заяви на одержання суб’єктами господарювання або уповноваженою ним особою 

документів дозвільного характеру,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 №1100 «Про Порядок розроблення і 

затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та 

перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується» 

2. Дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами  

ст. 10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»,  

п.7-9 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302 (зі змінами) «Про затвердження 

порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку 

підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 №1176 «Про затвердження форми 

заяви на одержання суб’єктами господарювання або уповноваженою ним особою 
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1 2 3 4 

документів дозвільного характеру  

3. Видача висновку державної 

екологічної експертизи 

Закон України «Про екологічну експертизу», 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

Закон України «Про інвестиційну діяльність», 

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Закон України «Про природно-заповітний фонд України», 

Закон України «Про тваринний світ», 

Закон України «Про рослинний світ», 

Закон України «Про охорону земель», 

Закон України «Про відходи», 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря», 

Водний Кодекс України, Лісовий Кодекс України, Земельний Кодекс України, Кодекс 

України, Кодекс України про надра, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №808 «Про Перелік видів діяльності 

та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 №870 «Про Порядок передачі 

документації на державну екологічну експертизу»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1996 №644 «Про нормативи витрат на 

проведення державної екологічної експертизи»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 №771 «Про Порядок залучення 

громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан 

довкілля»,  

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 №1176 «Про затвердження форми 

заяви на одержання суб’єктами господарювання або уповноваженою ним особою 

документів дозвільного характеру 

4. Видача висновку до проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері земельних 

відносин щодо спрощення процедури відведення земельної ділянки» 

 

 

Заступник голови обласної 

державної адміністрації             Ю.О. Світлична 
 

Ткачов 705 06 61 


