
Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 22.12.2015 р № 34-2 

 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими 

органами Івано-Франківської міської ради 

 
 

№  

з/п 
Назва адміністративної послуги 

Суб’єкт надання 

послуги 

1.  

Підготовка договору (довідки) про пайову 

участь замовників будівництва у створені і 

розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста 

 

Фінансове 

управління 

2.  
Погодження місця розташування для 

здійснення одноразової торгівлі 

Управління 

торгівлі 

3.  
Погодження місць здійснення виносної 

дрібнороздрібної торгівлі 
__,,__ 

4.  
Погодження режиму роботи суб’єкта 

господарювання  
__,,__ 

5.  
Погодження облаштування літніх 

торгових майданчиків 
__,,__ 

6.  

Укладення договору на право тимчасового 

користування окремими елементами 

благоустрою комунальної власності для 

розміщення тимчасових споруд та літніх 

торгових майданчиків для провадження 

підприємницької діяльності 

  

__,,__ 

7.  

Погодження розміщення всесезонних 

торгових майданчиків біля стаціонарних 

закладів ресторанного господарства 

 

__,,__ 



8.  

Надання дозволу на встановлення 

(продовження дозволу на розташування) 

тимчасової торгової споруди для ведення 

підприємницької діяльності 

Департамент 

містобудування та 

архітектури 

9.  
Надання будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки 
__,,__ 

10.  
Надання довідки з містобудівного 

кадастру 
__,,__ 

11.  
Надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки 
__,,__ 

12.  
Надання дозволу на проведення рекламної 

акції  
_,,__ 

13.  
Погодження проекту інформаційної 

вивіски на пам’ятці культурної спадщини 
__,,__ 

14.  
Надання дозволу на встановлення 

тимчасової виносної конструкції  
__,,__ 

15.  
Надання дозволу на розміщення  

гастрольної реклами та реклами  виставок 

товарів та послуг 

__,,__ 

16.  
Надання дозволу на розміщення світлових 

художньо - просторових рекламних 

композицій (неон, світловий шнур) 

__,,__ 

17.  Присвоєння (зміна) поштової адреси __,,__ 

18.  

Надання дозволу на розміщення  

художньо-просторової композиції (зелені 

насадження, фітокомпозиції, тощо), які 

використовуються як рекламо носії 

__,,__ 

19.  
Надання дозволу на розміщення графічної 

(лазерної) проекційної установки 
__,,__ 



20.  
 

 

Погодження документації із землеустрою  

Департамент 

містобудування та 

архітектури 

21.  
 

Надання довідки про відповідність намірів 

щодо місця розташування тимчасової 

споруди 

__,,__ 

22.  
 

 

Погодження паспорту літнього торгового 

майданчика 
__,,__ 

 

23.  
 

Надання довідки про резервування 

поштової адреси 
__,,__ 

24.  
Погодження на встановлення огорожі у 

м.Івано-Франківську 
__,,__ 

25.  Надання інформації щодо відповідності 

місця розташування об’єкта, що 

збудований без дозволу на виконання 

будівельних робіт, вимогам державних 

будівельних норм 

 

__,,__ 

26.  

Взяття громадян на квартирний облік за 

місцем проживання та взяття на облік 

громадян, які бажають вступити до 

житлово-будівельного кооперативу та 

зняття з обліку 

 

Відділ обліку і 

розподілу житла 

27.  
Передача громадянам у власність 

приміщень (кімнат) у гуртожитках міста  __,,__ 

28.  
Взяття громадян на соціальний 

квартирний облік за місцем проживання  __,,__ 

29.  

Взяття громадян на облік бажаючих 

отримати земельну ділянку під 

індивідуальне будівництво 

 

__,,__ 

30.  

Затвердження спільних рішень 

адміністрації та профспілкового комітету 

про надання житлових приміщень в 

будинках підприємств, установ та 

організацій їх працівникам, які 

перебувають на обліку за місцем роботи 

 

__,,__ 

31.  

Надання житлових приміщень 

громадянам, які перебувають на 

квартирному обліку за місцем проживання 

при міськвиконкомі 

 

__,,__ 



32.  
Затвердження рішень підприємств, 

установ та організацій про надання 

службових житлових приміщень 

Відділ обліку і 

розподілу житла 

33.  
Виключення житлового приміщення з 

числа службових   
__,,__ 

34.  
Реєстрація та перереєстрація громадян в 

гуртожитках міста 
__,,__ 

35.  
Надання дозволу на переоформлення 

договору-найму 
__,,__ 

36.  Обмін житлових приміщень __,,__ 

37.  Бронювання житлових приміщень __,,__ 

38.  
Надання житла в зв’язку зі знесенням 

житлового будинку 
__,,__ 

39.  
Передача малосімейного гуртожитку у 

власність громадян 
__,,__ 

40.  

Затвердження спільних рішень 

адміністрацій та профспілкових комітетів 

про взяття громадян на квартирний облік 

за місцем роботи 

__,,__ 

41.  

Надання довідки про перебування на 

квартирному обліку при міськвиконкомі за 

місцем проживання та в житлово-

будівельному кооперативі  

__,,__ 

42.  

Надання довідки про перебування на 

обліку бажаючих отримати земельну 

ділянку під індивідуальне будівництво 

 

__,,__ 

43.  

Внесення громадян до реєстру осіб, які 

бажають брати участь у програмі 

будівництва (придбання) доступного 

житла 

__,,__ 

44.  
 

 

Надання ордеру на ізольовану квартиру 

після здійсненого переобладнання 

приміщення 

__,,__ 

45.  
Перереєстрація, внесення змін та 

поновлення документів облікової справи 
__,,__ 



46.  
Надання дозволу на складання 

документації із землеустрою 

 

Управління 

земельних відноси 

47.  

Продовження (поновлення), припинення 

договорів оренди (суборенди) землі. 

Внесення змін до договорів оренди 

(суборенди) землі (в т.ч. до додаткових 

угод до них) 

__,,__ 

48.  
 

Підготовка та видача довідки про 

припинення ведення особистого 

селянського господарства на території 

міста Івано-Франківська, або про вихід з 

такого господарства 

 

__,,__ 

 

49.  

Внесення змін до рішень сесії міської ради 

(у зв’язку з допущеною помилкою), 

припинення договорів особистого 

сервітутного користування реальною, 

ідеальною часткою земельної ділянки, 

особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасових споруд 

 

__,,__ 

 

 

50.  
 

Надання дозволу на укладення договору 

оренди (позички) нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності м. 

Івано-Франківська* 

  

Фонд комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста 

51.  
 

Обстеження житла на предмет 

відповідності санітарним нормам та 

визнання придатним для проживання 

Департамент 

комунального 

господарства, 

транспорту і 

зв’язку 

52.  
 

 

Виготовлення свідоцтва про право 

власності на житло 

__,,__ 

53.  
 

 

Надання дозволу на видалення зелених 

насаджень 

__,,__ 

54.  
 

Передача на баланс зовнішніх мереж __,,__ 

55.  
 

 

Надання дозволів на відключення 

житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та гарячого 

водопостачання в м. Івано-Франківську 

 

 

__,,__ 



56.  
 

 

Надання дозволу на переобладнання 

та/або перепланування житлових та 

нежитлових приміщень в житлових та 

громадських будинках 

 

Департамент 

комунального 

господарства, 

транспорту і 

зв’язку 

57.  
Видача дубліката свідоцтва про право 

власності на житло 

 

__,,__ 

58.  
 

 

Видача посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім'ї 

  

 

Управління у 

справах сім'ї, 

молодіжної та 

гендерної 

політики 

59.  
Продовження строку дії посвідчень 

батьків та дитини з багатодітної сім'ї 

 

__,,__ 

60.  

Видача дубліката посвідчень батьків або 

дитини з багатодітної сім'ї у разі його 

втрати 

 

__,,__ 

61.  
Вклеювання нової фотокартки у 

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у 

разі досягнення 14-річного віку  

__,,__ 

62.  

Видача довідки про те, що за місцем 

реєстрації батька або матері посвідчення 

батьків та дитини з багатодітної сім’ї не 

видавались 

__,,__ 

63.  
 

Надання дозволу на укладення угод 

неповнолітніми, від імені малолітніх щодо 

придбання (дарування) на їх ім’я, 

договору про припинення права на 

аліменти на дитину в зв’язку з переходом 

права власності на нерухоме майно 

 

Служба у справах 

дітей 

64.  
 

Встановлення порядку участі того з 

батьків, що проживає окремо, у вихованні  

дитини 

__,,__ 

65.  
 

Надання дозволу на укладення договору 

купівлі-продажу (дарування, міни) на ім’я 

повнолітньої особи житла, право 

користування (спільної сумісної власності) 

яким мають діти 

__,,__ 

66.  
 

Надання дозволу на укладення угод 

неповнолітніми, від імені малолітніх щодо 

відчуження житла, власником 

(співвласником) якого вони є 

 

 

__,,__ 



67.  

Надання дозволу на укладення угод 

неповнолітніми, від імені малолітніх щодо 

відчуження майна (нежитлових 

приміщень, земельних ділянок, 

автомобілів тощо), власником 

(співвласником) якого вони є 

Служба у справах 

дітей 

68.  
Встановлення опіки (піклування) над 

дітьми 

__,,__ 

69.  
Постановка на облік осіб, які бажають 

усиновити дитину* 

__,,__ 

70.  
Надання висновку про доцільність 

усиновлення та відповідність його 

інтересам дитини* 

__,,__ 

71.  
 

Надання дозволу на укладення угод 

неповнолітніми, від імені малолітніх щодо 

їх реєстрації та перереєстрації 

__,,__ 

72.  
 

Надання висновку про можливість 

утворення прийомної сім’ї та влаштування 

до неї дитини 

__,,__ 

73.  
 

Надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення (будинкового, 

вуличного, квартального, територіального 

комітету) 

Управління 

організаційно-

інформаційної 

роботи та 

контролю 

74.  
Реєстрація органу самоорганізації 

населення (будинкового, вуличного, 

квартального, територіального комітету) 

__,,__ 

75.  
 

Видача копій, витягів з розпоряджень 

міського голови, рішень, прийнятих 

міською радою та виконавчим комітетом 

впродовж останніх 10 років 

Загальний відділ 

76.  
Надання витягу з протоколу сесії міської 

ради впродовж останніх 10 років 

__,,__ 

77.  

Встановлення статусу учасника війни для 

осіб, які в період війни працювали в 

індивідуальному господарстві* 

 

Департамент 

соціальної 

політики 

78.  
Надання допомоги на поховання* __,,__ 

 

79.  
Встановлення статусу інваліда війни* __,,__ 

 

80.  
 

Надання компенсацій за проїзд 

міжміським транспортом (в межах 

України) особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи* 

 

 

__,,__ 

 



81.  
Надання статусу постраждалого внаслідок 

Чорнобильської катастрофи* 

Департамент 

соціальної 

політики 

82.  
Надання путівки на оздоровлення або 

компенсації середньої вартості путівки* 

__,,__ 

83.  

Виплата компенсації за продукти 

харчування, щорічної допомоги на 

оздоровлення та за шкоду заподіяну 

здоров’ю громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи* 

__,,__ 

84.  
Надання компенсацій та пільг дітям, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та їх батькам* 

__,,__ 

85.  

Направлення інвалідів на лікарсько-

консультативну комісію для встановлення 

медичних показників щодо забезпечення 

їх автомобілем* 

__,,__ 

86.  
Призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям* 

__,,__ 

87.  

Призначення державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування і 

грошове забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам* 

 

__,,__ 

88.  
Призначення державної соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам* 

__,,__ 

89.  

Призначення тимчасової допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання 

їх невідоме* 

__,,__ 

90.  
 

Призначення щомісячної компенсації, що 

надається працездатним непрацюючим 

особам на догляд за перестарілими та 

інвалідами І групи* 

 

__,,__ 

91.  
 

 

Надання статусу ветерана ОУН-УПА* __,,__ 

92.  
 

Надання матеріальної допомоги*  __,,__ 

93.  
 

Встановлення статусу ветерана праці* __,,__ 



94.  
 

Забезпечення путівками на санаторно-

курортне лікування інвалідів, ветеранів 

війни та праці чи відшкодування за 

невикористану путівку на санаторно-

курортне лікування інвалідам війни* 

Департамент 

соціальної 

політики 

95.  
 

Видача скерування в протезні дільниці та 

забезпечення окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами 

реабілітації і формування відповідного 

державного замовлення* 

__,,__ 

96.  
 

Призначення державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам* 

__,,__ 

97.  
 

Призначення державної допомоги сім’ям 

та дітям*  

__,,__ 

98.  
Встановлення статусу вдови померлого 

(загиблого ветерана війни)* 

__,,__ 

99.  
Призначення компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги* 

__,,__ 

100.  
Призначення надбавки на догляд за 

дитиною-інвалідом* 

__,,__ 

101.  

Надання висновку в Івано-Франківський 

міський суд про доцільність призначення 

недієздатній особі опікуна* 

__,,__ 

102.  
Призначення субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг населенню* 

__,,__ 

103.  

Призначення допомоги особі, яка 

проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним* 

__,,__ 

104.  

Надання та продовження терміну дії 

дозволу на тимчасове встановлення 

збірно-розбірних металевих гаражів в 

дворах багатоквартирних житлових 

будинків на території загального 

користування* 

__,,__ 

105.  
Видача витягу з протоколу засідання 

опікунської ради* 

__,,__ 

106.  

Видача довідки про перебування заявників 

на обліку в органі опіки та піклування 

щодо обмеження дієздатності* 

__,,__ 

107.  

Внесення відомостей та змін до Єдиного 

державного автоматизованого реєстру 

осіб, які мають право на пільги* 

__,,__ 



108.  

Повідомна реєстрація колективних 

договорів, змін та доповнень до них* 

Департамент 

соціальної 

політики 

109.  

Взяття на облік особи, яка переміщується з 

тимчасово окупованої території України 

або району проведення антитерористичної 

операції* 

 

__,,__ 

110.  

Надання щомісячної адресної допомоги 

особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, 

для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг* 

 

 

__,,__ 

111.  

Призначення компенсації додаткових 

витрат на оплату комунальних послуг в 

умовах підвищення цін і тарифів на 

послуги* 

 

__,,__ 

112.  

Внесення відомостей та змін до Реєстру 

осіб, які мають право на пільги з коштів 

міського бюджету* 

__,,__ 

 

_______________ 

* дана послуга не надається в ЦНАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 22.12.2015 р № 34-2 

 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади 

 

№ з/п Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання 

послуги  

1.  

 

Видача витягу з технічної документації 

про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки 

Відділ 

Держгеокадастру  у 

місті Івано-

Франківську 

2.  
Видача висновку про погодження 

документації із землеустрою 

__,,__ 

3.  

Надання довідки з державної 

статистичної звітності про наявність 

земель та розподіл їх за власниками 

земель, землекористувачами, угіддями 

(за даними форми 6-ЗЕМ) 

 

__,,__ 

4.  

Видача відомостей з документації із 

землеустрою, що включена до 

місцевого фонду документації із 

землеустрою 

__,,__ 

5.  

Виправлення технічної помилки у 

відомостях з Державного земельного 

кадастру, яка була допущена органом, 

що здійснює його ведення, з видачею 

витягу 

 

__,,__ 

6.  

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

__,,__ 

7.  

Державна реєстрація обмежень у 

використанні земель з видачею витягу 

 

__,,__ 

8.  

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

землі в межах території 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

 

__,,__ 



9.  

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

 

Відділ 

Держгеокадастру  у 

місті Івано-

Франківську 

10.  

Державна реєстрація земельної ділянки 

з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру 

 

__,,__ 

11.  

Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно до 

них нормативно-правовими актами, з 

видачею витягу з Державного 

земельного кадастру 

 

 

 

__,,__ 

12.  

Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

 

 

 

__,,__ 

13.  

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі довідки, 

що містить узагальнену інформацію 

про землі (території) 

 

__,,__ 

14.  

Внесення до державного земельного 

кадастру  відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

 

__,,__ 

15.  

Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку 

 

__,,__ 

16.  

Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі 

викопіювань з кадастрової карти 

(плану) та іншої картографічної 

документації Державного земельного 

кадастру 

 

__,,__ 



17.  

Видача довідки про наявність та розмір 

земельної частки (паю) 

 

Відділ 

Держгеокадастру  у 

місті Івано-

Франківську 

18.  

Видача довідки про наявність у 

Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність 

земельної ділянки в межах норм 

безоплатної приватизації за певним 

видом її цільового призначення 

(використання) 

 

 

 

__,,__ 

19.  

Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку 

 

__,,__ 

20.  
 

Реєстрація місця проживання, 

перебування 

Управління Державної 

міграційної служби в 

Івано-Франківській 

області 

21.  
 

Зняття з реєстрації місця проживання __,,__ 

22.  
 

Оформлення та видача паспорта 

громадянина України  

 

__,,__ 

23.  
 

 

Вклеювання до паспорта громадянина 

України фотокартки при досягнені 25- і 

45-річного віку 

__,,__ 

24.  

Оформлення та видача паспорта 

громадянина України у разі обміну, 

замість пошкодженого, втраченого або 

викраденого  

 

__,,__ 

25.  
Оформлення та видача довідки про 

реєстрацію місця проживання або 

місяця перебування особи 

__,,__ 

26.  

Відомча реєстрація великотоннажних та 

інших технологічних транспортних 

засобів, що не підлягають експлуатації на 

вулично-дорожній мережі загального 

користування 

Управління Держпраці 

в Івано-Франківській 

області  

27.  
Видача фізичним особам висновку 

державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи діючих об’єктів 

Головне управління 

Держсанепідслужби в 

Івано-Франківській 

області 

 



28.  
Реєстрація декларації (внесення змін до 

декларації) про початок виконання 

підготовчих робіт 

Управління 

Державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю в Івано-

Франківській області 

29.  

Реєстрація декларації (внесення змін до 

декларації) про початок виконання 

будівельних робіт 

 

__,,__ 

30.  

Реєстрація декларації (внесення змін до 

декларації) про готовність об’єкта до 

експлуатації 

 

__,,__ 

31.  

Реєстрація декларації (внесення змін до 

декларації) про готовність об’єкта до 

експлуатації, збудованого без дозволу 

на виконання будівельних робіт 

 

__,,__ 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 22.12.2015 р № 34-2 

 

 

Перелік адміністративних послуг щодо видачі суб’єктам господарської 

діяльності документів дозвільного характеру 

 

№ з/п Назва дозвільної послуги Суб’єкт надання 

послуги  

1.  Експлуатаційний дозвіл операторам 

потужностей (об'єктів), що здійснюють 

в Україні діяльність з виробництва 

та/або обігу харчових продуктів, 

підконтрольних санітарній службі 

Головне управління 

Держсанепідслужби  в 

Івано-Франківській 

області /Івано-

Франківське 

міськрайонне 

управління 

Держсанепідслужби в 

Івано-Франківській 

області 

2.  Висновок державної 

санепідемекспертизи щодо продукції, 

напівфабрикатів, речовин, матеріалів та 

небезпечних факторів, використання, 

передача або збут яких може завдати 

шкоди здоров'ю людей 

 

 

__,,__ 

3.  Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи діючих 

об`єктів, у тому числі військового та 

оборонного призначення 

 

 

__,,__ 

4.  Висновок державної 

санепідемекспертизи щодо ввезення, 

реалізації та використання сировини, 

продукції іноземного виробництва за 

умови відсутності даних щодо їх 

безпечності для здоров'я населення 

 

 

__,,__ 

5.  Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи 

документації на розроблювані техніку, 

технології, устаткування, інструменти 

тощо 

__,,__ 

6.  Дозвіл на проведення будь-яких 

діагностичних, експериментальних, 

випробувальних робіт на підприємствах, 

в установах, діяльність яких пов'язана з 

використанням біологічних агентів 

Головне управління 

Держсанепідслужби  в 

Івано-Франківській 

області 

 



7.  Погодження дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів (крім 

міжнародних перевезень дорогами, що 

входять до затверджених маршрутів 

руху) 

УДАІ УМВС України 

в Івано-Франківській 

області 

 

8.  Дозвіл на участь у дорожньому русі 

транспортних засобів, вагові або 

габаритні параметри яких перевищують 

нормативні 

 

__,,__ 

9.  Погодження програм та проектів 

містобудівних, архітектурних і 

ландшафтних перетворень, будівельних, 

земельних робіт, реалізація яких може 

позначитися на стані пам’яток 

місцевого значення 

Управління культури, 

національностей та 

релігій обласної 

державної 

адміністрації 

 

10.  Погодження розміщення реклами на 

пам’ятках місцевого значення, та в 

межах зон охорони пам’яток 

__,,__ 

11.  Реєстрація дозволів на проведення 

археологічних розвідок, розкопок 
__,,__ 

12.  Погодження відчуження або передачі 

пам’яток місцевого значення їхнім 

власникам чи у уповноваженими ними 

органами іншим особам у володіння, 

користування або управління 

__,,__ 

13.  Дозвіл на проведення робіт на 

пам’ятках місцевого значення (крім 

пам’яток археології), їх територій та в 

зонах охорони 

 

__,,__ 

14.  Дозвіл на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки 

 

Управління Держпраці 

в Івано-Франківській 

області 

15.  Спеціальний дозвіл на спеціальне 

використання лісових ресурсів 

(лісорубний квиток) 

Івано-Франківське 

обласне управління 

лісового та 

мисливського 

господарства 

16.  Експлуатаційний дозвіл для 

провадження діяльності на потужностях 

(об’єктах) з переробки неїстівних 

продуктів тваринного походження 

Управління 

ветеринарної 

медицини в м. Івано-

Франківську 

 



17.  Експлуатаційний дозвіл потужностей, 

що займаються виробництвом харчових 

продуктів, підконтрольних державній 

службі ветеринарної медицини та для 

агропродовольчих ринків 

Управління 

ветеринарної 

медицини в м. Івано-

Франківську 

 

18.  Атестат виробництва молочної 

продукції 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Івано-

Франківської обласної 

державної 

адміністрації 

19.  Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з охорони праці 

Управління Держпраці 

в Івано-Франківській 

області 

20.  Декларація відповідності матеріально-

технічної бази суб'єкта господарювання 

вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки 

Івано-Франківський 

міський відділ 

Управління ДСНС в 

Івано-Франківській 

області 

21.  Надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

Департамент 

містобудування та 

архітектури 

22.  

Рішення про передачу у власність, 

надання у постійне користування та 

оренду земельних ділянок, що 

перебувають у державній або 

комунальній власності. Погодження про 

передачу ділянок в суборенду 

 

Управління земельних 

відноси 

23.  Рішення про продаж земельних ділянок 

державної та комунальної власності 

 

__,,__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


