Паспорт центру надання адміністративних послуг
Лановецької райдержадміністрації

1. Загальні дані

1.4.

Дата створення
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про
створення ЦНАП
Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці, в якій
створено ЦНАП
Поштова адреса ЦНАП

1.5.
1.6.

Телефон, факс, електронна пошта
Прізвище, ім’я, по батькові керівника та адміністратора (ів)

1.1.
1.2.
1.3.

02.09.2013 р.
Розпорядження голови РДА № 129-од від 15.04.2013 р.
Лановецький район
Тернопільська обл. Лановецький р-н., м. Ланівці вул..
Незалежності,19, 47400
тел/факс (03549) 2-19-70, e-mail: lan.cnap@ukr.net
Керівник:
виконуючий обов’язки начальника відділу з питань надання
адміністративних послуг (адміністратор): Власюк Тетяна
Миколаївна
Адміністратор: Черній Ірина Вікторівна

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про 1. Розпорядження голови РДА «Про покладення обов’язків
призначення (покладання обов’язків) адміністратора (ів)
адміністратора» № 135-к від 20.11.2014 року
2. Розпорядження голови РДА «Про призначення Черній І.В. та
присвоєння їй рангу державного службовця № 26-к від
02.04.2015 року
3. Розпорядження голови РДА «Про покладення обов’язків
адміністратора” №122 від 22.04.2015 року
Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет
www.oda.te.gov.ua/lanovetska - розділ «Центр надання
адміністративних послуг»
Розклад роботи
Понеділок 8:00-16:00
Вівторок
9:00-20:00
Середа
8:00-16:00
Четвер
9:00-20:00
П”ятниця 8:00-16:00
Субота
8:00-15:00
Без перерви на обід. Вихідний день неділя.
Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка
Кравчук Володимир Аркадійович – заступник голови
відповідає за роботу центру надання адміністративних послуг та
райдержадміністрації, тел. 096 64 88 555
керівника відповідної РДА (міськвиконкому), що відповідає за
Власюк Тетяна Миколаївна - виконуючий обов’язки начальника
діяльність центру надання адміністративних послуг
відділу з питань надання адміністративних послуг
(адміністратор), тел. 097 236 26 97
Кількість населення територіально-адміністративної одиниці, в якій
29 802 чол.
створено центр надання адміністративних послуг
Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на Юридичні особи – 381
обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій
Фізичні особи-підприємці - 568
створено центр надання адміністративних послуг

2. Матеріально-технічна база
2.1.

Наявність приміщення (окреме, орендоване, інше)

2.2.
2.3.
2.4.

Кількість кімнат
Кількість робочих місць, відповідно облаштованих
Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам п. 12 постанови Кабінету Міністрів України від
1 серпня 2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»

Орендоване,
приміщення
Лановецької
районної ради
2
5
5

2.5.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
2.6.
2.7.

Наявність оргтехніки:
2.5.1. персональний комп’ютер (шт.)
2.5.2. копіювальний апарат (шт.)
2.5.3. принтер (шт.)
2.5.4. сканер (шт.)
2.5.5. телефонний апарат (шт.)
2.5.6. телефон – факс (шт.)
Забезпеченість доступу до мережу Інтернет та до Інтернет – ресурсів із законодавчою базою України
Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються
суб’єктами господарювання для отримання послуги

4
1
6
4
1
Так
Так

3. Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг з якими співпрацює центр надання адміністративних послуг:
Відділ Держгеокадастру у Лановецькому районі;
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації;
Сектор управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій
Сектор з питань державної реєстрації райдержадміністрації
Кременецький МРУ ГУ ДСЕС у Тернопільській області
Управління ветеринарної медицини в Лановецькому районі
Лановецький РС УДМС України в Тернопільській області

4. Перелік адміністративних послуг, які надаються в центрі надання адміністративних послуг:
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди,
сервітуту, з видачею витягу
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць
з видачею витягу
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими
відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею
витягу

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;
обмеження у використанні земель;
земельну ділянку;
довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.
Видача довідки про:
наявність та розмір земельної частки (паю);
наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації
за певним видом її цільового призначення (використання).
Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:
дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів;
експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з : переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.
Видача містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок
Видача паспорта прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
Видача висновку погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва
Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї
Оформлення та видача паспорта громадянина України
Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого
Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки
нерухомого майна
Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого
підрозділу юридичної особи або про його закриття
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців
Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

