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ІН Ф О РМ АЦ ІЙ Н А КАРТКА  
АДМ ІН ІСТРАТИ ВНО Ї ПОСЛУГИ

Дозвіл на відновлення земляних робіт
(назва адміністративної послуги)

Сектор з питань охорони культурної спадщини  
управління культури, національностей та релігій 

обласної держ авної адміністрації
(найменування суб'єкга надання адміністративних послуг)

1. Місцезнаходження суб’єкта надання 
адмінісі рагивиої послуги

76004 м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 570

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта 
надання адміністративної послуги

Прийом документів щоденно: понеділок-четвер 3 8.00 по 16.00 
год., п’ятниця 3 8.00 по 12.00 год.

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної 
нош ги га веб-сайт суб’єкт а надання 
адмінісгративної послуги

Тел./факс (0342) 55-18-92, ки11ига.іГ.ос1а(@і.иа



Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

4. Закони України (назва , частина, статгя) Ст. 6 п. 15 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини»

5. Акти Кабінету Міністрів України (назва , дата та 
номер, пункт)

6. Акти центральних орі анів виконавчої влади
(назва , дата та номер, пункт)

7. Акти місцевих органів виконавчої влади / 
органів місцевого самоврядування (назва, дата 
та номер, пункт)

Умови отримання адмінісіра ї ивної послуги

8. Підстава для одержання адміиістрагивної 
послу!и

9. Вичерпний перелік докумсн гів, необхідних для 
оз римання адмінісграз ивної послуги, а т акож 
вимоги до них

Заява (Додаток 2).

10. Порядок та спосіб подання документ ів, 
исобхщних для отримання адміністративних 
послуг

1.Документи особисто подає заявник.

2. Документи подає довірена особа.
11. Плат ність (безоплатність) надання 

адмініст ративної послуги
Погодження видається безоплатно

12. Строк надання адміністративної послуги 1 місяць (ст. 6-1 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» )

13. Перелік підстав для вітмови у наданні 
адміністративної послуги

Невідповідність 3 нормами Закону України «Про охорону 
культурної спадщини»

14 Результат надання адміністративної послуги Дозвіл на відновлення земляних робіт



15. Способи отримання відповіді (результату) 1.Особисто отримує заявник. 

2.0'гримує довірена особа заявника.
16. Примітка Тер.мін дії дозволу 1 рік, якщо інше не передбачено дозволом.


