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Ресстl]аIIiя дозволiв на проведення аl]хеологiчних тtозвідок
розкопок

(назва адмiнiстративно.і. послуги)

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

•.,                          Iнформацiя
про суб'€кта 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'скта наданняадмiнiстративно.і. послуги департамент культури i туризму  Полтавсько.і.

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

2. Iнформацiя щодо режиму роботи:

2.1

Центру наданняадмiнiстративних послуг Понедiлок, вiвторок, середа, субота:
800 _  і715

Полтавсько.і. мiсько.і. ради, четвер:
800 _   2o00
п'ятниця:
800_   2ol5
Вжiдний: - неділя

2.2
Суб'скта надання

Понедiлок, вiвторок, середа, четвер: 800 _ |715
П'ЯТниця: 8° -   l600

адмiнiстративно.і. послуги Вихiдний: суббота, недiля

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

3.1

Центру надання
Телефон/факс:   (0532) 60-63-70, (05322) 7-53-05,
(05322) 2-05-65.адмiнiскративних послуг е-mаil : dоZvо1u@,гаdа-DоltаVа.gоV.uа

Полтавсько.і. мiсько.і. ради веб-сайт: dс.гаd;-Dоltаvа.gоV.uа

3.2
Суб'€кта надання

тел. (0532)  60-93-51 (начальник управлiння),
(05322) 60-93-29 (т/факс приймальнi)
е-mаil :  kultuга@,аdm-D1.gоV.uа,Doltavakultuгаф,ukг.пеt

адмiнiстративно.і. послуги
-веб-сайт: www.kultuга.D1.uа

4.

Реквiзити представникiв суб'скта надання адмiнiстративно.і. послуги,
в]дповідальних за видачу документа дозв]льного характеру та
представникiв центру надання адмiнiстративних послуг Полтавсько.1.
мiсько.і. ради



4.1

Представники суб'€кта
u

уповноважении представник від
надання адмiнiстративно'і. департаменту культури i туризму
послуги облдержадмiнiстрацi.і.

4.2.

Представники Центру

державнi адмiнiстраторинадання адмiнiстративних
послуг Полтавсько.і. мiсько.і.
ради

5.
Нормативно-правовi акти, якими регламентусться надання
адмiнiстративно.I. послуги

5.1 Закони Укра.і.ни

Закон Укра.і.ни «Про адмiнiстративнi послуги»;
Закон Укра.і.ни «Про дозвiльну систему у сферi
господарсько.і. дiяльностi» ;
Закон Укра.і.ни «Про охорону культурно.і.
спадщини»

5.2.
Акти Кабiнету Мiн,iстрiв

Постанова   Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   вiд
03.09.2008р.   №778   «Про   внесення   змiни  до
постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  7
грудня 2005р. №1176»;
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 13
березня 2002 р. № 316 «Про затвердження
Порядку видачi дозволiв на проведення

укра','ни археологiчних розвідок, розкопок, інших
земляних робiт на територi.і. пам'ятки,
охоронюванiй археологiчнiй територi.і., в зонах
охорони, в iсторичних ареалах населених мiсць,
а також дослiджень решток житт€дiяльностi
людини, що мiстяться пiд земною поверхнею,
пiд водою на територi.і. Укра.і.ни»

5.3
Акти центральних органiв -
виконавчо.і. влади

6.   | Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги

6.1.

Вичерпний перелiк
1 . Заява до управлiння культури
облдержадмiнiстрацi.і. щодо ресстрацi.і. дозволу;

документiв, необхiдних для 2. Заповнену та пiдписану у Мiнiстерствi
отримання адмiнiстративно.і. культури Укра.і.ни форму дозволу на проведення
послуги, а також вимоги до археологiчних розвiдок, розкопок, інших
них земляних робiт на територi.і. пам` ятки культурно

•,,                                                       О               о  c,спадщини, охоронюваніи археологічніи



\_э\

територi.і., в зонах охорони, в iсторичних ареалах
населених мiсць, а також дослiдження решток
житт€дiяльностi людини, що мiстяться пiд
земною поверхнею, пiд водою;
3. Вiдкритий лист на проведення наукового
дослідження археологічноі спадщини видании
1нститутом археологi.і. НАН Укра.і.ни.
4. Копiя довiреностi (у разi потреби).

6.2

Порядок та спосiб подання
особисто, через уповноваженого представникадокументiв, необхiдних для

отримання адмiнiстративно.і. або поштою
послуги

6.3.

Платнiсть (безоплатнiсть)
безоплатнонадання адмiнiстративно.і.

послуги

6.4
Строк видачi документа протягом 10 робочих днiв
дозвiльного характеру

6.5.

-/Перелiкпiдставдля 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

uгосподарювання, недостовірних відомостеи;
видачi документа дозвiльного - негативнии 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)
У раз1 платності:

8.1
Нормативно-правовi акти, на -
пiдставi яких стягусться



пj<ата (назва та реквiзити
нормативно-правового акту)

8.2
Розмiр плати за проведення -
експертизи (обстеження)

8.3
Розрахунковi рахунки для -
внесення плати±р,

9.
Результат надання ре€страцiя дозволу на проведення
адмiнiстративно.I. послуги археологiчних розвiдок, розкопок

10.
Способи  отримання видача заре€строваного дозволу на проведення

археологiчних розвiдок, розкопок заявниковiвiдповiдi (результату) або представнику за довiренiстю.


