                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Голова Каховської районної
                   державної адміністрації
                                                                                                      В.М.Салтиков
інформаційна картка адміністративної послуги

               НАДАННЯ ВИСНОВКУ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ
          ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
(ДЕРЖАВНОЇ АБО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ)


СЕКТОР   МІСТОБУДУВАННЯ  ТА  АРХІТЕКТУРИ  УПРВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання
адміністративних послуг, в якому
здійснюється обслуговування суб'єкту
звернення
Центр надання адміністративних послуг при Каховській районній державній адміністрації Херсонської області.
1.
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги
74800, Херсонська  обл., м. Каховка, вул. Я.Мудрого,18
2.
Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративної
послуги
Понеділок, середа, четверг, п’ятниця –з 8.00 до 17.00
Вівторок– з 8.00 до 20.00
Субота, неділя та святкові дні-вихідні
3.
Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт
центру надання адміністративної
послуги
Тел.. (05536)2 05 23
Електронна адреса: -rda-cnap@ukr.net" kah-rda-cnap@ukr.net
Веб-сайт: kakhovka-rda.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
   Статті 186 та 186¹ Земельного кодексу України, стаття 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
5.
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова кабінету Міністрів України від 23.05.2012р. №513
 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»




6.
Акти центральних органів виконавчої влади

7.
Акти місцевих органів виконавчої
влади/ органів місцевого
самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги
8.
Підстава для одержання адміністративної послуги
    Заява будь-якої фізичної,юридичної особи або уповноважених ними осіб
9.
Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а також
вимоги до них
   заява встановленого зразка;   
   засвідчена в установленому порядку копія технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з ситуаційною схемою її розміщення в структурі населеного пункту;
в електронному вигляді - обмінний файл земельного кадастру (формат .xml), який після затвердження технічної документації із землеустрою включається до баз даних містобудівного кадастру


10.
Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної послуги
Особисто, або уповноважена особа адміністратору центру надання адміністративних послуг, або засобами поштового зв’язку до центру надання адміністративних послуг.
11.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
БЕЗОПЛАТНО

У разі платності:
11.1
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

11.2.
Розмір та порядок внесення плати
(адміністративного збору) за
платну адміністративну послугу

11.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
-
12.
Строк надання адміністративної послуги
10 робочих днів
13.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
    невідповідність її розташування вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації
14.
Результат надання адміністративної послуги
    надання висновку про погодження (не погодження) технічної документації із землеустрою
15.
Способи отримання відповіді (результату)
   Особисто,  або уповноваженою особою у адміністратора в центрі надання адміністративних послуг.
16.
Примітка
У висновку про відмову у погодженні технічної документації із землеустрою надається вичерпний перелік недоліків технічної документації та розумний строк для усунення таких недоліків (який за письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений).
Сектором містобудування та архітектури може бути відмовлено у погодженні технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки лише у разі, якщо не усунено недоліки, на яких було наголошено у попередньому висновку. Не можна відмовити у погодженні технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки з інших причин чи вказати інші недоліки.
Повторна відмова не позбавляє права розробника технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки усунути недоліки та подати його на погодження.



