Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 25.12.2014 № 919
Реєстр інших послуг
виконавчих органів Хмельницької міської ради
№
з/п

Шифр
послуги

1 РПі-03-01

2 РПі-14-03

3. РПі-20-02

4. РПі-25-01

5. РПі-25-02

6. РПі-25-03

7.
РПі-25.1-01
8.
РПі-25.1-02
9. РПі-25.1-03

Назва послуги

Структурний
підрозділ,
відповідальний
за надання
послуги
Юридичний
відділ

Місце отримання
послуги/
Результат
результату послуги
послуги

Надання консультацій з
Центр надання
правових питань фізичним
адміністративних
та юридичним особам з
послуг, вул.
питань діяльності міської
Соборна, 16
ради та її виконавчих органів
Надання довідок, копій,
Архівний відділ Центр надання
витягів стосовно стажу
адміністративних
роботи, нарахування
послуг, вул.
заробітної плати за час
Соборна, 16
роботи на ліквідованих
підприємствах, установах,
організаціях
Передача в оренду
Управління
-//нежитлових приміщень
комунального
міської комунальної
майна
власності.
Надання викопіювань із
Департамент
-//електронної карти міста за архітектури,
зверненнями фізичних та
містобудування
юридичних осіб
та земельних
ресурсів
Надання довідкової
-//-//інформації про
місцезнаходження земельної
ділянки
Видача схеми розміщення
земельної ділянки

Надання інформації щодо
розміщення зовнішньої
реклами у місті
Хмельницькому
Надання інформації щодо
розміщення соціальної
реклами у місті
Хмельницькому
Надання довідки про

-//-

-//-

Управління
Управління
архітектури та
архітектури та
містобудування,
містобудування
вул. Подільська,
10/1
-//-//-

-//Центр надання

Отримання
інформації

Архівні довідки,
копії, витяги

Витяг з рішення
виконавчого
комітету (сесії
міської ради)
Викопіювання із
супроводжуючи
м листом
Лист з
інформацією про
місцезнаходжен
ня земельної
ділянки
Схема
розміщення
земельної
ділянки
В усній та
письмовій
формах
В усній та
письмовій
формах
Довідка

адміністративних
послуг, вул.
Соборна, 16

підтвердження адреси
об’єкту нерухомості
10.
РПі-25.1-04

Надання місця на
розміщення тимчасових
виносних спеціальних
конструкцій (штендерів)

-//-

-//-

Договір на
розміщення
тимчасових
виносних
спеціальних
конструкцій
(штендерів)

РПі-25.1-05

Розірвання договору про
надання місця на розміщення
тимчасових виносних
спеціальних конструкцій
(штендерів)

-//-

-//-

Лист про
розірвання
договору

-//-

Договір на
розміщення
тимчасових
натяжних
рекламних
засобів на
дорожніх
металевих
огородженнях

-//-

Лист про
постановку на
облік

-//-

Інформація про
відсутність
(наявність)
земельної
ділянки,
розташування
земельної
ділянки

-//-

Додаткова угода

-//-

Додаткова угода

-//-

Договір оренди

11.

12.

РПі-25.1-06

13.

РПі-25.2-01

14.

РПі-25.2-02

15.
РПі-25.2-03
16.
РПі-25.2-04
17. РПі-25.2-05

Надання місця на
розміщення тимчасових
натяжних рекламних засобів
на дорожніх металевих
огородженнях

-//-

Постановка на облік
громадян, які зацікавлені в
Управління
одержанні земельної ділянки
земельних
для будівництва та
ресурсів та
обслуговування жилого
земельної
будинку, господарських
реформи
будівель та споруд
(присадибна ділянка)
Надання інформації про
відсутність (наявність)
земельної ділянки на
території м. Хмельницького
згідно земельно-кадастрової
(шнурової) книги, рішення
-//виконавчого комітету та сесії
міської ради, щодо
розташування земельної
ділянки в межах міста
Хмельницького на праві
користування чи у власності
Укладання додаткової угоди
про внесення змін до
-//договору оренди земельної
ділянки
Укладання додаткової угоди
про поновлення договору
-//оренди земельної ділянки
Укладання договору оренди
-//-

18. РПі-25.3-01

19. РПі-26-01
20. РПі-26-02

21. РПі-26-05

22. РПіо-27-01

23. РПі-27-02

24. РПі-28-03

25. РПі-29-01

земельної ділянки
Укладання договорів про
пайову участь у створенні і
розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури м.
Хмельницького
Надання матеріальної
допомоги студентам для
здобуття вищої освіти
Надання матеріальної
допомоги дітям-сиротам та
дітям, що знаходяться під
опікою
Постановка дітей на чергу в
дошкільні навчальні заклади

Управління
Договір
капітального
будівництва, вул.
Проскурівська, 15

Управління
освіти

Управління освіти, матеріальна
вул. Грушевського, допомога
53
-//матеріальна
допомога

-//-

-//-

Направлення дітей пільгових Управління
категорій на оздоровлення та молоді та
відпочинок в табори
спорту
Хмельницької області
Направлення дітей пільгових
-//категорій на оздоровлення та
відпочинок у МДЦ «Артек»
та ДП УДЦ «Молода
Гвардія»
Підготовка документів на
Управління
розгляд комісії виконавчого культури і
комітету по наданню пільг туризму
малозабезпеченим верствам
населення щодо надання
пільг в оплаті за навчання
учнів початкових
спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів
Проведення обстеження
Служба у
умов проживання дитини
справах дітей

26. РПі-30-01

Направлення інвалідів на
професійне навчання

27. РПі-30-02

Підготовка документів для
забезпечення автомобілем
безкоштовно або на
пільгових умовах
Виплата деяким категоріям
інвалідів грошової
компенсації замість

28. РПі-30-03

Управління
капітального
будівництва

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
-//-

-//-

Центр надання
адміністративних
послуг, вул.
Соборна, 16
Управління молоді
та спорту, пров.
Пушкіна, 5
-//-

Талон із
зазначенням
дати постановки
на облік
Копія наказу

Копія наказу

Управління
Рішення про
культури і туризму, призначення
вул. Проскурівська, пільг
30

Служба у справах Акт обстеження
дітей, вул.
Грушевського, 88
Управління праці Направлення
та соціального
захисту населення,
вул.
Проскурівського
підпілля, 32
-//Клопотання на
ГУПСЗН
-//-

Грошова
компенсація

29. РПі-30-04

30. РПі-30-05

31. РПі-30-06

32. РПі-30-07

санаторно-курортної путівки
Забезпечення окремих
категорій населення
технічними та іншими
засобами реабілітації
Виплата одноразової
допомоги на поховання осіб,
які не працювали, не
отримували пенсії і не
перебували на обліку в
центрі зайнятості
Складання акту матеріальнопобутових умов проживання
сім’ї з метою встановлення
права громадян на
призначення державних
соціальних допомог та
субсидій
Відшкодування пільг
підприємствам та
організаціям на житловокомунальні послуги
пільговим категоріям
громадян

-//-

-//-

Технічні засоби
реабілітації

-//-

-//-

Грошова
допомога

-//-

-//-

Рішення про
призначення або
відмову різних
видів державної
соціальної
допомоги

-//-

-//-

Фінансування
підприємств та
організацій, що
надають послуги
пільговикам
згідно чинного
законодавства
Фінансування
підприємств за
надані пільги по
перевезенню
пільгових
категорій
громадян згідно
чинного
законодавства
Фінансування
підприємств що
надають послуги
зв’язку
пільговикам
згідно чинного
законодавства
Клопотання про
присвоєння
почесного
звання «Мати–
героїня»
Відшкодування
коштів
установам

33. РПі-30-08

Відшкодування витрат за
перевезення
автотранспортом,
приміським залізничним
транспортом пільгових
категорій громадян

-//-

-//-

34. РПі-30-09

Відшкодування витрат на
встановлення телефонів
інвалідам І, ІІ групи
загального захворювання

-//-

-//-

35. РПі-30-10

Підготовка документів про
присвоєння почесного
звання «Мати–героїня»

-//-

-//-

36. РПі-30-11

Відшкодування коштів за
надання послуг з
безкоштовного
зубопротезування
громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської

-//-

-//-

37. РПі-30-12

38. РПі-30-13

39. РПі-30-14

40. РПі-30-15

41.
РПі-31-01
42.

РПі-31-02

43.
РПі-31-03

катастрофи
Відшкодування коштів за
придбані лікарські засоби
громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Організація установки
лічильників для
вимірювання об’ємної
витрати газу для
малозахищених верств
населення
Виплата одноразової
винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання
України “Мати-героїня”
Виплата компенсації на
бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів
та на транспортне
обслуговування інвалідам

-//-

-//-

Відшкодування
коштів
установам

-//-

-//-

-//-

-//-

Перелік
основних робіт,
які необхідно
виконати під час
встановлення
лічильника
Грошова
винагорода

-//-

-//-

Розгляд питання щодо
Управління
можливості призначення
охорони
опікуна (піклувальника)
здоров’я
недієздатній особі або
обмежено дієздатній
Відшкодування вартості
витратних матеріалів,
виробів медичного
призначення та лікування
мешканців міста, міським
комунальним аптекам,
-//лікувальним закладам
неміської комунальної,
інших форм власності та
постачальникам витратних
матеріалів
Погодження на зняття з
-//реєстрації місця проживання
осіб, стосовно яких
встановлено опіку чи
піклування

Компенсація на
бензин, ремонт і
технічне
обслуговування
автомобілів та
на транспортне
обслуговування
інвалідам

Управління
Подання органу
охорони здоров’я,
опіки та
вул. Грушевського,
піклування
64

-//-

-//-

Висновок комісії
про здійснення
видатків на
відшкодування
вартості
витратних
матеріалів
виробів
медичного
призначення та
лікування
Рішення (витяг з
рішення)
виконавчого
комітету

Керуюча справами виконавчого комітету

Л.Черевченко

Начальник Центру надання адміністративних послуг

В.Швець

Начальник Дозвільного центру

С.Король

