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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  № 01-20 
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 

11500 м. Коростень, вул. Грушевського, 22 

 

Видача дозволу на порушення 
об’єктів благоустрою пов’язане з 

проведенням земляних та/або 
ремонтних робіт 

 
Центр надання 

адміністративних 
послуг в місті 

Коростені 
Тел. (04142)50146  

Каб. № 11 
1 поверх 

 

1 Перелік необхідних 
документів: 
(назви документів та 
місце їх отримання)  

1. Письмова заява. 
2. Схема проведення земляних та/або ремонтних робіт з 

прив’язкою відносно прилеглих вулиць.  
3. Лист - погодження на проведення земляних та/або 

ремонтних робіт від інспекції з благоустрою міста 
при управлінні житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
підприємств, установ, організацій міста, на балансі 
яких перебувають підземні комунікації та 
балансоутримувача об’єкта благоустрою, який буде 
пошкоджено при проведенні земляних та/або 
ремонтних робіт. 

4. Технічні умови на підключення об’єктів до 
інженерних мереж від підприємств, на балансі яких 
вони знаходяться, або проект будівництва. 

5. Гарантійний лист на відновлення шляхового покриття 
та елементів благоустрою в обумовлені терміни. 

6. Копії паспорту та довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номера (для фізичних осіб). 

7. Копія виписки або витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців).   

1.1 Примітки Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката 
дозволу подаються: 
1. Заява. 
2. Дозвіл або його дублікат (крім випадку видачі 

дубліката у зв’язку з втратою). 
2 Оплата Безоплатно. 
3 Термін виконання Протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви та 

необхідних документів. 
3.1 Примітки У разі коли в установлений строк не видано дозвіл або 

відмову в його видачі, право проведення на об’єкті 
благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з 
дня закінчення зазначеного строку та вважається, що 
дозвіл видано. 
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4 Відповідальний за 
виконання 

Інспекція з благоустрою міста при управлінні житлово-
комунального господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради.  

5 Опис дій 1. Суб`єкт звернення звертається до адміністратора 
Центру надання адміністративних послуг в місті 
Коростені із заявою та документами, необхідними 
для отримання дозволу на порушення об’єктів 
благоустрою пов’язане з проведенням земляних 
та/або ремонтних робіт.  

2. Адміністратор перевіряє правильність написання 
заяви та повноту документів, необхідних для 
отримання дозволу, у випадку коли надано не всі 
необхідні документи, адміністратор надає 
роз'яснення. 

3. Адміністратор реєструє пакет документів, видає 
заявнику опис прийнятих документів. 

4. Адміністратор у день реєстрації подачі заяви (або 
наступного робочого дня) передає заяву міському 
голові для ознайомлення. 

5. Після резолюції міського голови адміністратор 
передає пакет документів для розгляду інспекції з 
благоустрою міста при управлінні житлово-
комунального господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 

6. Інспекція з благоустрою розглядає подані документи 
та готує дозвіл на порушення об’єктів благоустрою 
пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних 
робіт або відмову у видачі дозволу з відповідним 
обґрунтуванням. 

7. Після підписання дозволу (листа - відмови) міським 
головою інспекція з благоустрою передає документ 
адміністратору. 

8. Адміністратор в день одержання дозволу (листа - 
відмови) або наступного робочого дня повідомляє 
заявника щодо можливості отримання    
адміністративної послуги (телефоном, факсом, E-
mail). 

9. Адміністратор видає або направляє через засоби 
поштового зв’язку суб'єкту звернення дозвіл на 
порушення об’єктів благоустрою пов’язане з 
проведенням земляних та/або ремонтних робіт або 
відмову у видачі дозволу. 

6 Місце отримання 
відповіді 

Центр надання адміністративних послуг в місті 
Коростені. 

6.1 Місцезнаходження  11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Грушевського, 22, кабінет № 11 (1 поверх). 
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6.2 Інформація щодо 
графіка роботи  

Понеділок, середа, п’ятниця – з 8-00 до 17-00;  
вівторок, четвер – з 8-00 до 20-00;  
субота – з 8-00 до 15-00. 

6.3 Реквізити 
адміністраторів 

Іванова Оксана Анатоліївна; 
Безкоровайна Юліанна Леонідівна; 
Івановська Валентина Миколаївна. 
Тел. (04142)50146. 
E-mail: korosten-cnap@ukr.net. 

7 Результат послуги Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою пов’язане з 
проведенням земляних та/або ремонтних робіт або 
відмова у видачі дозволу в письмовій формі з 
відповідним обґрунтуванням. 

7.1 Перелік категорій 
одержувачів послуги 

Юридичні особи, фізичні особи – підприємці, фізичні 
особи, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, 
пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних 
робіт. 

7.2 Спосіб отримання 
відповіді 

Особисто, через уповноваженого представника або 
засоби поштового зв’язку. 

7.3 Вичерпний перелік 
підстав для відмови у 
наданні послуги 

1. Подання неповного пакета документів. 
2. Невідповідність поданих документів вимогам 

законодавства. 
8 Порядок оскарження Відмова у видачі дозволу, дії або бездіяльність 

посадових осіб, уповноважених надавати адміністративні 
послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду 
в порядку, встановленому законом. 

9 Відповідальність Посадові особи, уповноважені надавати адміністративні 
послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, 
адміністративну або кримінальну відповідальність за 
порушення вимог законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг.   

10 Законодавча підстава  
 

10.1 Закони України 
 
 

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР.  

2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» 
від 06.09.2005 року № 2807-IV.   

3. Закон України «Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 року № 5203-VI. 

10.2 Акти Кабінету Міністрів 
України 

 

10.3 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 
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10.4 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування 

1. Рішення Коростенської міської ради від 05.06.2014 
року № 1497 «Про затвердження Положення про 
порядок видачі дозволів на порушення об’єктів 
благоустрою пов’язане з проведенням земляних 
та/або ремонтних робіт, або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання 
дозволів». 

Затверджено: Перевірено:  Опрацьовано: 
Міський голова 
 
 
 
_______В.В.Москаленко 
 

Заступник міського 
голови 
 
 
______ Л.П. Якубовський 

Начальник управління 
житлово-комунального 
господарства 
 
________ В.М. Мартинюк 
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