
П А С П О Р Т  

Д О З В І Л Ь Н О Г О   Ц Е Н Т Р У 

Виконавчого комітету  Хустської міської ради, 

МІСТО  ХУСТ, 

Закарпатська область 

  

1. Загальні дані 

 

1.1. Дата створення 09.12.2005 

1.2.  Назва, номер, дата розпорядчого 

документу місцевого органу влади про 

створення Дозвільного центру 

Затверджено рішенням сесії Хустської міської 

ради ХХІІІ сесія ІV скликання № 974, 975 від 

09.10.2005 року в кількості 2 чоловік 

1.3. Місцезнаходження територіально-

адміністративної одиниці, в якій 

створено дозвільний центр 

Хустський  міський виконавчий комітет 

1.4. Поштова адреса дозвільного центру 90400, м. Хуст,  

вул. 900-річя Хуста, 27 

1.5. Телефон, факс, електронна пошта 5-13-32 

1.6. Прізвище, ім’я, по батькові 

державних адміністратора(ів) 

Паньків Інга Петрівна 

Стасюк Наталія Зіновіївна  

1.7. Назва, номер, дата розпорядчого 

документу місцевого органу влади про 

призначення (покладання обов’язків) 

адміністратора(ів) 

Розпорядження № 479К від 20.09.2006 р. про 

призначення Паньків І.П. на посаду адміністратора 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності 

Розпорядження № 627К від 28.12.2009 р. про 

призначення Стасюк Н.З. на посаду адміністратора 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності 

Рішення № 13 від 21.01.2011 року про внесення змін до 

штатного розпису 

1.8. Адреса Веб-сторінки у мережі 

Інтернет                (у разі наявності) 

khust-miskrada.gov.ua 

1.9. Розклад роботи Щоденно 9
00

 - 18
00

, обідня перерва – 13
00

 - 14
00

 

вихідний  - субота, неділя 

1.10. Прізвище, ім’я, по батькові, посада 

та контактний телефон особи, яка 

відповідає за роботу Дозвільного центру, 

та керівника відповідної РДА / МВК, що 

відповідає за діяльність дозвільного 

центру 

Державний адміністратор дозвільного центру 

Стасюк Наталія Зіновіївна, 5-13-32 

 

Перший заступник міського голови 

 Рівіс Михайло Михайлович, 4-22-53 

1.1. Кількість населення територіально -

адміністративної одиниці, в якій 

cтворено  дозвільний Центр 

31,6 тис. чоловік 

1.12. Кількість юридичних та фізичних 

осіб-підприємців, що знаходяться на 

обліку у відповідній територіально-

адміністративній одиниці, в якій 

створено дозвільний центр 

юридичних осіб - 540 

фізичних осіб - 2918 

 

2. Матеріально-технічна база 

 

2.1.  Наявність приміщення:  окреме, 

орендоване, інше 

Приміщення на території виконавчого комітету 

Хустської міської ради
 

2.2.  Кількість кімнат  1 

2.3.  Кількість робочих місць, відповідно 

облаштованих  

 1 

2.4.  Наявність інформаційних стендів    2 



(відповідність їх змісту вимогам Закону 

України "Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності") 

2.5.  Наявність оргтехніки: 
2.5.1. персональний комп’ютер (шт.) 

2.5.2. копіювальний апарат (шт.) 

2.5.3. принтер (шт.) 

2.5.4. сканер (шт.) 

2.5.5. телефонний апарат (шт.) 

2.5.6. телефон-факс (шт.) 

  

1 

- 

1 

- 

1 

- 

2.6.  Забезпеченість доступу до мережі 

Інтернет - ресурсів з законодавчою 

базою  

Забезпечено безперебійний зв'язок  

2.7.  Наявність журналу обліку, в якому 

адміністратор реєструє заяви та 

відповідні документи, що подаються 

суб’єктами господарювання для 

отримання документів дозвільного 

характеру  

 Заведено 

 

3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі дозвільного центру: 

 

3.1. Загальна чисельність учасників,  

з них: 

9  

3.1.1. Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

(міськвиконкому), їх назви 

 1. Відділ містобудування та архітектури, 

 2. Управління майна комунальної власності 

3.1.2. Територіальні органи центральних 

органів виконавчої влади, представники 

яких беруть участь у роботі Центру 

(необхідно зазначити конкретні дозвільні 

органи – наприклад: МОЗ (СЕС), МНС 

(Державна пожежна служба), тощо) 

1. Хустська районна СЕС – Гунько Наталія 

Петрівна, завідувач відділу гігієни; 

2. ОНПС (охорона навколишнього природного 

середовища) – Бокоч Василь Михайлович, 

головний спеціаліст відділу регулювання водних 

ресурсів атмосферного повітря та поводження з 

відходами 

3. інспекція ДАБК в Закарпатській області – 

Полажинець Юрій Юрійович, головний державний 

інспектор інспекції ДАБК в Закарпатській області; 

4. Хустське РВ управління Держтехногенбезпеки 

в м. Хуст (державна пожежна служба) – Вакаров 

Юрій Юрійович, начальник Хустського РВ 

управління Держтехногенбезпеки; 

5. Управління ветеринарної медицини в 

Хустському районі  – Колосівський Володимир 

Васильович, головний спеціаліст 

6. Міськрайонне управління Держкомзему у м. 

Хуст та Хустському районі – Лепей Юрій 

Юрійович, начальник управління  

7. Відділення ДАІ Хустського МВ УДАІ УМВС 

України в Закарпатській області – Ізай Іван 

Михайлович 

3.1.3. Інші  учасники   

 

4. Матеріально-фінансове забезпечення 

 

4.1. Джерела та обсяги фінансування 

діяльності Дозвільного центру 

(державні, залучені), грн.: 

 Виконавчий комітет  

Хустської міської ради 



4.1.1. Загальна сума фінансування, яка 

виділена з державного (місцевого) 

бюджету на поточний рік, грн. 

 Виконавчий комітет  

Хустської міської ради 

4.1.2. Технічна допомога (назва 

організації, що надала технічну 

допомогу, склад технічної допомоги)  

 - 

 

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в  

Дозвільному Центрі із визначенням дозвільних органів: 

 

1. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, 

державним будівельним нормам (інспекція ДАБК у Закарпатській області); 

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт (інспекція ДАБК у Закарпатській області); 

3. Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих виробничих об’єктів, та об’єктів іншого призначення, впровадження нових 

технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, 

устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (крім випадків коли провадження 

господарської діяльності можливе за декларативним принципом, що визначається 

законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності) (Хустський районний 

відділ управління Держтехногенбезпеки у Закарпатській області); 

4. дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами (ОНПС); 

5. дозвіл на спеціальне водокористування, погодження проекту гранично - допустимого 

скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти (ОНПС); 

6. дозвіл на розміщення відходів та ліміту на утворення та розміщення відходів (ОНПС); 

7. висновок державної екологічної експертизи (ОНПС); 

8. експлуатаційний дозвіл для потужностей об’єкта з виробництва, переробки або 

реалізації харчових продуктів (ДЗ «Хустська районна санітарно-епідеміологічна станція»); 

9. експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів ) з виробництва, переробки або 

реалізації харчових продуктів (управління ветеринарної медицини в Хустському районі); 

10. висновок комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із 

землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (відділ 

містобудування та архітектури, міськрайонне управління Держкомзему у м. Хуст та 

Хустському районі, охорона навколишнього природного середовища, ДЗ «Хустська районна 

санітарно-епідеміологічна станція», управління культури ОДА); 

 

6. Проблеми Дозвільного Центру, вирішення яких залежить від: 

  

Мінекономрозвитку (як спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у 

сфері господарської діяльності) - навчання та підвищення кваліфікації державного 

адміністратора, прискорення надання ключа для користування електронним реєстром РДДХ 

для другого адміністратора; 

 

 

Дата заповнення паспорту:         23/12/2011 

 

 

Державний адміністратор         Стасюк Н.З. 
 


