Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою
(переоформлення)
Строк надання послуги
2 робочих дні

Суб’єкт надання адміністративної послуги
• Відділ з контролю за благоустроєм міста Департаменту контролю Харківської міської
ради

Категорія заявників
Центри надання послуг, у яких можливо отримати
послугу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
ЦНАП у сфері нерухомості (м. Харків, площа Павлівська,4)
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)

Документи, які подаються
1. Заява

Платність надання адміністративної послуги
Безоплатно

Спосіб отримання послуги
Особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою -

підприємцем) або уповноваженою ним особою
Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує її повноваження

Результат надання адміністративної послуги
Переоформлений дозвіл на порушення об'єктів благоустрою або мотивована відмова в
його видачі

Нормативні акти, які регламентують надання
адміністративної послуги
Закони України:
• Закон України "Про благоустрій населених пунктів" (ч.9, ст.26-1)
• Закон України "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності"

Акти Кабінету Міністрів України:
• Типовий порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх
видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870

Акти центральних органів виконавчої влади:
Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого
самоврядування:
• Правила благоустрою території міста Харкова, затверджені рішенням 11 сесії
Харківської міської ради 6 скликаня від 16.11.2011 № 504/11

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги
1. Подання неповного пакету документів, необхідного для одержання дозволу;
2. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших
наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
4. Невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства України

