
                                                                                      
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 
Від   24 червня  2016 року                                                                            № 13/14 - 16 

м. Бурштин 

 

 

Про внесення змін у рішення міської ради 

від  28.11.2014  № 9.2/47-14 

«Про затвердження переліку  

адміністративних послуг,  

що надаються через  

Центр надання адміністративних послуг  

Бурштинської міської ради» 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3, ст.3, 

ч.6,7, ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про засади 

державної політики у сфері господарської діяльності», з метою якісного надання 

адміністративних послуг, міська рада 

вирішила: 

1.Доповнити перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради затверджений рішенням 

Бурштинської міської ради від 28.11.2014 №9.2/47-14 (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконкому міської ради С.Видай. 

 

 

 

Міський голова                 Роксолана Джура 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



Додаток 1 

до рішення міської   ради  

від 24.06.2016 № 13/14-16 

 

 

Додатковий перелік адміністративних послуг,  

які надаються Центром надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради  

 

       Через обласне управління лісового та мисливського господарства: 

- надання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів 

(лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток). 

   Через Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській  

області: 

- надання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або 

габаритні предмети, яких перевищують норми; 

- погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього 

перевезення небезпечних вантажів. 

      Через Головне управління Держсанепідемслужби у Івано-Франківській області: 

    - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому 

числі військового та оборонного призначення; 

    - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на 

розроблення техніки, технології, устаткування, інструментів тощо; 

    - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення,реалізації 

та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) 

іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я 

населення; 

    - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, 

напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача 

або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей; 

- дозвіл на проведення будь-яких діагностичних,експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, 

організаціях,діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної 

сировини,продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого 

випромінювання і радіоактивних речовин; 

- дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, 

організаціях,діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                             Богдан  Рибчук 

 


