Паспорт Центру надання адміністративних послуг
Богодухівського району Харківської області
Інформація про створення центру
надання адміністративних послуг
(назва, номер та дата розпорядчого
документа місцевого органу влади чи
рішення
органу
місцевого
самоврядування
про
створення
центру)
Порядок
здійснення
діяльності
(окремий
структурний
підрозділ
РДА/виконкому
міськради
чи
постійно діючий робочий орган)
Відповідальна керівна особа, яка
координує роботу центру надання
адміністративних послуг
Місцезнаходження (поштова адреса)
центру надання адміністративних
послуг
Телефон, факс, електронна пошта

Розпорядження
голови
районної
державної адміністрації від 21.06.2013
№177 «Про створення Центру надання
адміністративних послуг Богодухівської
районної державної адміністрації»
Структурний
підрозділ
державної адміністрації

районної

Перший заступник голови
державної адміністрації

районної

62103, Харківська обл., м. Богодухів,
вул. Молодіжна, 2

(05758)
3-05-16,
bogoduhiv.tsnap@ukr.net
мережі http://bogodukhivrda.gov.ua

e-mail:

Адреса веб-сторінки у
Інтернет (у разі наявності)
Прізвище, ім’я, по батькові керівника Кириченко Ольга Вікторівна
центру надання адміністративних
послуг
Кількість адміністраторів центру 2 адміністратори
надання адміністративних послуг
Графік роботи центру
адміністративних послуг

надання Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з
8.00 до 16.00 год., четвер з 8.00 до

Графік прийому суб’єктів звернення у
центрі надання адміністративних
послуг
Загальна площа приміщення (м2 )
Поверх розміщення
Перелік адміністративних послуг, які
надаються через центр надання
адміністративних послуг (в т.ч.
дозвільних)

20.00 год. без перерви на обід, вихідний –
субота, неділя
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з
8.00 до 15.00 год., четвер з 8.00 до 20.00
год., без перерви на обід, вихідний –
субота, неділя
152
Перший
1. Оформлення та видача паспорта
громадянина України.
2. Оформлення та видача паспорта
громадянина України у разі обміну замість
пошкодженого,
втраченого
або
викраденого.
3. Вклеювання
до
паспорта
громадянина України фотокартки при
досягненні громадянином 25- і 45-річного
віку.
4. Реєстрація місця проживання особи.
5. Зняття
з
реєстрації
місця
проживання особи.
6. Реєстрація місця перебування особи.
7. Оформлення та видача довідки про
реєстрацію місця проживання або місця
перебування особи.
8. Державна
реєстрація
земельної
ділянки.
9. Видача витягу з
Державного
земельного кадастру про земельну ділянку
на підтвердження державної реєстрації
земельної ділянки.
10.
Внесення
до
Державного
земельного кадастру відомостей (змін до
них) про земельну ділянку.
11.
Внесення
до
Державного
земельного кадастру відомостей про межі
частини земельної ділянки, на яку
поширюються права суборенди, сервітуту,
з видачею витягу.
12.
Внесення
до
Державного
земельного кадастру відомостей (змін до
них) про землі в межах територій
адміністративно-територіальних одиниць з
видачею витягу.

13.
Державна реєстрація обмежень
у використанні земель з видачею витягу.
14.
Внесення
до
Державного
земельного кадастру відомостей про
обмеження
у
використанні
земель,
встановлені законами та прийнятими
відповідно до них нормативно-правовими
актами, з видачею витягу.
15.
Виправлення
технічної
помилки у відомостях з Державного
земельного кадастру, допущеної органом,
що здійснює його ведення, з видачею
витягу.
16.
Надання
відомостей
з
Державного земельного кадастру у формі
витягу з Державного земельного кадастру
про
землі
в
межах
території
адміністративно- територіальних одиниць.
17.
Надання
відомостей
з
Державного земельного кадастру у формі
витягу з Державного земельного кадастру
про обмеження у використанні земель.
18.
Надання
відомостей
з
Державного земельного кадастру у формі
витягу з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку.
19.
Надання
відомостей
з
Державного земельного кадастру у формі
довідки,
що
містить
узагальнену
інформацію про землі (території).
20.
Надання
відомостей
з
Державного земельного кадастру у формі
викопіювань з кадастрової карти (плану) та
іншої
картографічної
документації
Державного земельного кадастру.
21.
Видача довідки про наявність
та розмір земельної частки (паю), довідки
про наявність у Державному земельному
кадастрі відомостей про одержання у
власність земельної ділянки у межах норм
безоплатної приватизації за певним видом
її цільового призначення (використання).
22.
Видача
відомостей
з
документації із землеустрою, що включена
до Державного фонду документації із

землеустрою.
23.
Видача довідки із звітності з
кількісного обліку земель та розподіл їх за
власниками земель, землекористувачами,
угіддями.
24.
Видача витягу з технічної
документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки.
25.
Взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна.
26.
Видача дубліката свідоцтва
про право власності на нерухоме майно.
27.
Внесення
запису
про
скасування державної реєстрації прав.
28.
Внесення змін до записів до
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно у зв’язку із зміною
відомостей про нерухоме майно, право
власності та суб'єкта цього права, інші
речові права та суб'єкта цих прав,
обтяження прав на нерухоме майно та
суб'єкта цих прав, що містяться у
Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно, які не пов'язані з
проведенням державної реєстрації прав.
29.
Внесення змін до записів до
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно у зв’язку з допущенням
технічної помилки не з вини державного
реєстратора прав на нерухоме майно.
30.
Внесення змін до записів до
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно у зв’язку з допущенням
технічної помилки з вини державного
реєстратора прав на нерухоме майно.
31.
Державна реєстрація права
власності на нерухоме майно.
32.
Державна реєстрація іншого
речового права на нерухоме майно,
обтяження права на нерухоме майно.
33.
Надання витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно.
34.
Надання
виписки
з
Державного реєстру речових прав на

нерухоме майно.
35.
Надання
інформаційної
довідки в паперовій формі з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно за
заявою фізичної або юридичної особи.
36.
Надання
інформаційної
довідки в паперовій формі з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно за
заявою фізичної або юридичної особи.
37.
Надання
інформаційної
довідки з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно за запитом посадових
осіб органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, судів, органів
внутрішніх справ, органів прокуратури,
органів Служби безпеки, нотаріусів,
адвокатів.
38.
Скасування
запису
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
39.
Видача виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців.
40.
Видача витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців.
41.
Видача довідки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців.
42.
Включення
до
Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців відомостей
про закриття відокремленого підрозділу
юридичної особи.
43.
Внесення
до
Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців запису про
втрату оригіналів установчих документів
юридичної особи.
44.
Внесення
до
Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців запису про
рішення
засновників
(учасників)
юридичної особи або уповноваженим ними
органом щодо виділу.

45.
Внесення змін до відомостей
про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців, що не
пов'язані із змінами, що вносяться до
установчих документів юридичної особи,
або не підлягають державній реєстрації.
46.
Державна реєстрація змін до
відомостей
про
фізичну
особу
–
підприємця, які містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців.
47.
Державна реєстрація змін до
установчих документів юридичної особи.
48.
Державна
реєстрація
припинення підприємницької діяльності
фізичної особи – підприємця за її
рішенням.
49.
Державна
реєстрація
припинення підприємницької діяльності
фізичної особи – підприємця у разі її
смерті.
50.
Державна
реєстрація
припинення юридичної особи в результаті
злиття,
приєднання,
поділу
або
перетворення.
51.
Державна
реєстрація
припинення юридичної особи в результаті
її ліквідації.
52.
Державна реєстрація фізичної
особи, яка має намір стати підприємцем.
53.
Державний
реєстратор
Богодухівського районного управління
юстиції Харківської області.

