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дозвiл на проведення робiт на пам'ятках мiсцевого значення
(крiм пам'яток археологi.і.), .і.х територiях та в зонах охорони

(назва адмiнiстративно.і. послуги)

департамент культури i туризму Полтавсько.і.облдержадмiнiстрацi.].
(найменування суб'€кта надання адмiнiстративно'і. послуги)

ь                          Iнформацiя
про суб'скта надання адмiнiстративно.і. послуги та

про центр надання адмiнiстративних послуг Полтавсько.і. мiсько.і. ради

1. Мiсцезнаходження:

1.1

Центру надання
36000, м. Полтава, вул. Соборностi , 36адмiнiстративних послуг

Полтавсько.і. мiсько.і. ради

1.2
Суб'€кта надання департамент культури i туризму Полтавсько.і.

облдержадмiнiстрацi.і.
адмiнiстративно.і. послуги 36014, м. Полтава, вул. Соборностi, 45, каб. 308

2. Iнформацiя щодо режиму роботи:

2.1

Центру надання
Понедiлок, вiвторок, середа, субота:
800 _  l715

адмiнiстративних послуг четвер:
Полтавсько.і. мiсько.f ради 800 _   2o00

п'ятниця:
800_   2015

субота:
800_   |715

Вихiдний день: - недiля

2.2
Суб'скта надання

ПОнедiлок -четвер: 800 _ і715
П'Ятниця: 8°° _   і600адмiнiстративно.і. послуги Вихiднi днi: субота, недiля

3. Телефон/факс, адреса електронно.і. пошти та веб-сайту

3.1

Центру надання,
Телефон/факс:   (0532) 60-63-70, (05322) 2-56-10,
(0532) 56-15-56е-mаil:DоltаVа.аdmiп@,ukг.пеtадмiнiстративних послуг

ПОЛТаВСЬКО.1. МiСЬКО.1. РадИ веб-сайт: dс.гаdа-Dо1tаvа. ЁоV.uа

3.2
Суб'скта надання

тел. (0532) 60-93-51 (начальник управлiння),
(05322) 60-93-29 (т/факс приймальнi),
е-mаil:   kultuга@,аdm-D1.gоv.uа,адмiнiстративно.і. послуги Doltava  kultuга@,ukг.пеt
веб-сайт: www.Ьо1tаVасultuге. gоv.uа

4.
Реквiзити представникiв суб'скта надання адмiнiстративно.I. послуги,
вiдповiдальних за видачу документа дозвiльного характеру та
представникiв центру надання адмiнiстративних послуг Полтавсько.і.



мiсько.I. ради

4.1

Представники суб'скта
уповноважений представник вiд департаментунадання адмiнiстративно.і. культури i туризму облдержадмiнiстрацi.і.послуги

4.2.

Представники

державнi адмiнiстраториЦентру наданнья
адмiнiстративних послуг
Полтавсько.і. мiсько.і. ради

5.
Нормативно-правов] акти, якими регламентусться надання
адмiнiстративно.і. послуги

5.1 Закони Укра.і.ни

Закони Укра.і.ни «Про адмiнiстративнi послуги»;
«Про дозвiльну систему у сферi господарсько.і.
дiяльностi»; «Про звернення 1ромадян»; «Про
дОСТУП дО ПУбЛiЧНО.1. iНфОРМаЦi.1.»; «ПРО ОХОРОНУ
культурно.і. спадщини»; «Про перелiк
документiв дозвiльного характеру у сферi
господарсько.і. дiяльностi»

5.2.
Акти Кабiнету Мiнiстрiв

Постанова   Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   вiд
3   березня  2002р.  №  318   «Про  затвердження
Порядку     визначення     меж     та     режимiв
використання   iсторичних   ареалiв   населених
мiсць,  обмеження  господарсько.і.  дiяльностi  на

укра','ни територi.і.  iсторичних  ареалiв  населених  мiсць»
Наказ Мiнiстерства культури i туризму Укра.і.ни
№2   вiд   10.01.2011   «Про   внесення   змiн   до
Порядку   розроблення   iсторико-мiстобудiвних
обгрунтувань»

5.3
Акти центральних органiв дБН Б.2.2-2-2008; дБН А 2.2-6-2008;
виконавчо.і. влади дБН В.3 .2-1 -2004

6.    Умови отримання адмiнiстративно.]. послуги

6.1.

Вичерпний перелiк

I.Лозвiл на проведення робiт з консервацi.і.,
реставрацi.і., реабiлiтацi.і., музесфiкацi.і.,
ремонту, пристосування пам'яток:

1.          Заява  до  департаменту  культури  i
туризму        облдержадмiнiстрацi.і.,        у       якiй

документiв, необхiдних для зазначаються вiдомостi про заявника:отримання адмiнiстративно.і. -    дЛЯ    фiЗИЧНО.1.    ОСОбИ,    фiЗИЧНО.1.    ОСОбИ-
послуги, а також вимоги до пiдприсмця - прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсцених проживання   або   адреса,   на   яку   необхiдно

надати вiдповiдь, контактний телефон;
- для юридично.і. особи - найменування
юридично.і.  особи,  мiсцезнаходження,  код

платника податкiв згiдно з €дРПОУ, прiзвище,



iм'я та по батьковi керiвника юридично.і. особи /
уповноважено.і. особи, контактний телефон;

-    дата подання заяви та пiдпис заявника.
2.  Засвiдченi заявником копi.і.:

-    затвердженого  в  установленому  порядку
реставрацiйного  завдання  на  розроблення
науково-проектно.і.      документацi.і.      (при
проведеннi робiт на пам'ятках);

-    науково-проектно.і.        документацi.і.        ( 1
примiрник-оригiнал    для    зберiгання    в
департаментi культури i туризму);
- копiя правовстановлюючого документа на

земельну дiлянку (за необхiдностi);
-    попереднiй    висновок    (рекомендацiя)

вiдповiдного     органу     охорони     культурно.і.
спадщини нижчого рiвня;

-    копiя    вiдповiдного    квалiфiкацiйного
сертифiкату головного архiтектора проекту;

-   довiдка  за  пiдписом  заявника,   у  якiй
зазнача€ться     iнформацiя     про     особу,     яка
здiйснюватиме      археологiчний      нагляд     за
проведенням    робiт    (найменування    посади,
прiзвище, iм'я та по батьковi, номер телефону,
дата    та    номер    дозволу    на    проведення
археологiчних       розвiдок,       розкопок)       (за
необхiдностi)

11.  дозвiл  на  проведення  робiт  на  територi.I.
пам'ятки та в зонах охорони:

1 . Заява до департаменту культури i туризму
облдержадмiнiстрацi.і.,    у    якiй    зазначаються
вiдомостi про заявника:
-     для     фiзично.і.    особи,     фiзично.і.    особи-
пiдприсмця -прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце
проживання   або   адреса,   на   яку   необхiдно
надати вiдповiдь, контактний телефон;
•   для   юридично.і.   особи   -   найменування
юридично.і.    особи,    мiсцезнаходження,    код
платника податкiв згiдно з €дРПОУ, прiзвище,
iм'я та по батьковi керiвника юридично.і. особи
/уповноважено.і. особи, контактний телефон;

- мiсцезнаходження  та (або)  назва пам'ятки,
зони охорони пам'ятки;

-аргументована    необхiднiсть    проведення
робiт;



\h

- вид робiт, .і.х обсяг i термiн проведення;
-прiзвище,   iм'я   та  по   батьковi   i   посада

працiвника,    який    за    сво.і.ми    службовими
обов'язками вiдповiда€ за проведення робiт;

-     дата подання заяви та пiдпис заявника.

2.    Проектна    документацiя    (1     примiрник-
оригiнал     для     зберiгання     в     департаментi
культури i туризму).

3.  Висновок  (рекомендацiя)  мiсцевого  органу
охорони   культурно.і.   спадщини,   на   територi.і.
якого розташована пам'ятка та .і-і. зона охорони.

4.  Прiзвище,  iм'я та по батьковi  фахiвця, який
здiйсню€ археологiчний нагляд за проведенням
земляних  робiт  (у  разi  необхiдностi  або  копiя
висновку             фахово.і.             (спецiалiзовано.і.)
органiзацi.і./установи           за           результатами
археологiчних      дослiджень             вiдповiдно.і.
земельно.і. дiлянки.

6.2

Порядок та спосiб подання
особисто, через уповноваженого представникадокументiв, необхiд'них для

отримання адмiнiстративно.і. або поштою
ПОСЛУГИ

6.3.

Платнiсть (безоплатнiсть)
безоплатнонадання адмiнiстративно.і.

послуги

6.4
Строк видачi документа протягом 30 календарних днiв з дати ре€страцi.і.
дозвiльного характеру заяви

6.5.

Перелiк пiдстав для вiдмови у

подання      суб'сктом      господарювання
неповного  пакета  документiв,  необхiдних  для
одержання  документа  дозвiльного  характеру,
згiдно iз встановленим вичерпним перелiком;
-  виявлення в  документах, поданих суб'сктом
господарювання, недостовiрних вiдомостей;видачi документа дозвiльного -    негативний висновок за результатами

характеру проведених експертиз та обстежень або iнших
наукових i технiчних оцiнок, необхiдних для
видачi документа дозвiльного характеру.
-   iншi пiдстави для вiдмови у видачi
документа, що встановленi Законом

7.
Необхiднiсть у проведеннi
експертизи (обстеження)



об'€кта, на який видасться
документ дозвiльного
характеру

8.

Платнiсть (безоплатнiсть)
безоплатнопроведення експертизи

(обстеження)

9.
Результат надання

видача дозволу на проведення робiт на
пам'ятках мiсцевого значення (крiм пам'яток

адмiнiстративно.I. послуги археологi.і.), .і.х територiях та в зонах охорони
або вiдмова у видачi дозволу

10.
Способи отримання

видача дозволу заявниковi або представнику за
довiренiстю особисто заявниковi, представнику
за довiренiстю або поштою
Видача письмового повiдомлення суб'€кта

вiдповiдi (результату) надання адмiнiстративно.і. послуги про вiдмову
у видачi.дозволу особисто заявниковi,
представнику за довiренiстю або поштою.


