
                                                                                                                                                                                                                                                                 Додаток 1 
Інформація про адміністративні послуги, 

що надаються структурними підрозділами Запорізької обласної державної адміністрації 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної 
послуги 
 

Назва 
адміністративної 
послуги 
 

Розмір плати за надання 
адміністративної послуги (у разі 
надання її на платній основі) 
 

Результат  
надання 
адміністративної 
послуги 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 
послуга, визначаються порядок, 
умови і розмір плати за її надання 

Розташування 
місць, де 
надаються 
форми і зразки 
документів 

1 2 3 4 5 6  
1 Департамент 

економічного 
розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

Погодження 
декларації зміни 
оптово-відпускних цін 
на продовольчі товари 

Безоплатно Розпорядження 
голови 
облдержадміністрації 

Постанова Кабінету  Міністрів України 
від 17.10.2011 № 1222 «Про 
затвердження Порядку декларування 
зміни оптово-відпускних цін на 
продовольчі товари» (зі змінами та 
доповненнями) 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164, 
каб.438 

2 Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 

Ліцензування 
діяльності з надання 
освітніх послуг у 
сфері дошкільної 
освіти 
 

Плата за видачу ліцензії на надання 
освітніх послуг  справляється в розмірі 
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян для послуг у сфері 
дошкільної, загальної середньої і 
позашкільної освіти та двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян - послуг у сфері вищої та 
професійно-технічної освіти, а за 
переоформлення ліцензії, а також за 
видачу копії та дубліката ліцензії - в 
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 
 

Отримання ліцензії на 
надання освітніх 
послуг у сфері 
дошкільної освіти  

Закони України: «Про ліцензування 
певних видів господарської 
діяльності», «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту»; 
Постанови Кабінету Міністрів 
України: від 08.08.2007 № 1019 «Про 
ліцензування діяльності з надання 
освітніх послуг» (зі змінами та 
доповненнями), від 29.08.2003 № 1380 
«Про ліцензування освітніх послуг» (зі 
змінами та доповненнями); 
накази Міністерства освіти і науки 
України: від 17.09.2012 № 1022, 
реєстрація Мін'юсту України від 
03.10.2012 за № 1685/21997 «Про 
затвердження форм заяв на проведення 
ліцензування освітніх послуг»; від 
17.09.2012 № 1021 «Про затвердження 
примірних зразків документів, що 
додаються до заяв для проведення 
ліцензування освітніх послуг»; від 
24.12.2003 № 847, реєстрація Мін'юсту 
України  19.01.2004 за № 71/8670 «Про 
затвердження Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг, Порядку 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164, 
каб.616 



 2 
1 2 3 4 5 6  

здійснення контролю за дотриманням 
ліцензійних умов надання освітніх 
послуг, Положення про експертну 
комісію та порядок проведення 
ліцензійної експертизи та Типового 
положення про регіональну експертну 
раду з питань ліцензування та атестації 
навчальних закладів». 

3 Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 

Ліцензування 
діяльності з надання 
освітніх послуг у 
сфері загальної 
середньої  освіти 
 

Плата за видачу ліцензії на надання 
освітніх послуг  справляється в розмірі 
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян для послуг у сфері 
дошкільної, загальної середньої і 
позашкільної освіти та двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян - послуг у сфері вищої та 
професійно-технічної освіти, а за 
переоформлення ліцензії, а також за 
видачу копії та дубліката ліцензії - в 
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 
 

Отримання ліцензії на 
надання освітніх 
послуг у сфері 
загальної середньої 
освіти  

Закони України: «Про ліцензування 
певних видів господарської 
діяльності», «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту»; 
Постанови Кабінету Міністрів 
України: від 08.08.2007 № 1019 «Про 
ліцензування діяльності з надання 
освітніх послуг» (зі змінами та 
доповненнями), від 29.08.2003 № 1380 
«Про ліцензування освітніх послуг» (зі 
змінами та доповненнями); 
накази Міністерства освіти і науки 
України: від 17.09.2012 № 1022, 
реєстрація Мін'юсту України від 
03.10.2012 за № 1685/21997 «Про 
затвердження форм заяв на проведення 
ліцензування освітніх послуг»; від 
17.09.2012 № 1021 «Про затвердження 
примірних зразків документів, що 
додаються до заяв для проведення 
ліцензування освітніх послуг»; від 
24.12.2003 № 847, реєстрація Мін'юсту 
України  19.01.2004 за № 71/8670 «Про 
затвердження Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг, Порядку 
здійснення контролю за дотриманням 
ліцензійних умов надання освітніх 
послуг, Положення про експертну 
комісію та порядок проведення 
ліцензійної експертизи та Типового 
положення про регіональну експертну 
раду з питань ліцензування та атестації 
навчальних закладів». 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164, 
каб.616 

4 Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 

Ліцензування 
діяльності з надання 
освітніх послуг у 

Плата за видачу ліцензії на надання 
освітніх послуг  справляється в розмірі 
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 

Отримання ліцензії на 
надання освітніх 
послуг у сфері 

Закони України: «Про ліцензування 
певних видів господарської 
діяльності», «Про освіту», «Про 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164, 
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сфері позашкільної 
освіти 
 

доходів громадян для послуг у сфері 
дошкільної, загальної середньої і 
позашкільної освіти та двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян - послуг у сфері вищої та 
професійно-технічної освіти, а за 
переоформлення ліцензії, а також за 
видачу копії та дубліката ліцензії - в 
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 
 

позашкільної освіти  позашкільну освіту»; 
Постанови Кабінету Міністрів 
України: від 08.08.2007 № 1019 «Про 
ліцензування діяльності з надання 
освітніх послуг» (зі змінами та 
доповненнями), від 29.08.2003 № 1380 
«Про ліцензування освітніх послуг» (зі 
змінами та доповненнями); 
накази Міністерства освіти і науки 
України: від 17.09.2012 № 1022, 
реєстрація Мін'юсту України від 
03.10.2012 за № 1685/21997 «Про 
затвердження форм заяв на проведення 
ліцензування освітніх послуг»; від 
17.09.2012 № 1021 «Про затвердження 
примірних зразків документів, що 
додаються до заяв для проведення 
ліцензування освітніх послуг»; від 
24.12.2003 № 847, реєстрація Мін'юсту 
України  19.01.2004 за № 71/8670 «Про 
затвердження Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг, Порядку 
здійснення контролю за дотриманням 
ліцензійних умов надання освітніх 
послуг, Положення про експертну 
комісію та порядок проведення 
ліцензійної експертизи та Типового 
положення про регіональну експертну 
раду з питань ліцензування та атестації 
навчальних закладів». 

каб.616 

5 
 

Департамент 
культури, туризму, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 
 

Дозвіл на відновлення 
земляних робіт 

Безоплатно  Дозвіл  Закон України «Про охорону 
культурної спадщини», Інструкція про 
порядок обліку, забезпечення 
збереження, утримання, використання 
та реставрації нерухомих пам’ятників 
історії і культури, затвердженої 
наказом Міністерства культури СРСР 
від 13.05.86 № 203 (зі змінами),  розділ 
3 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164, 
каб. 658 

6 Департамент 
культури, туризму, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 

Погодження 
можливості зайняття 
проповідницькою чи 
іншою канонічною 
діяльністю, виконання 

Безоплатно Погодження  Закон України «Про свободу совісті та 
релігійні організації», Закон України 
«Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства» 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164, 
каб. 658 



 4 
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 релігійних обрядів 
священнослужителям
и, релігійними 
проповідниками, 
наставниками, 
іншими 
представниками 
зарубіжних релігійних 
організацій, які є 
іноземними 
громадянами і 
тимчасом 
перебувають в Україні 

7 
 

Департамент 
культури, туризму, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 
 

Погодження проектів 
землеустрою щодо 
відведення земельних 
ділянок 

Безоплатно  Дозвіл Земельний кодекс України, Закон 
України «Про охорону культурної 
спадщини» (п.10. ч.1 ст.6, ст.6-1), 
Закон України «Про дозвільну систему 
в сфері господарської діяльності», 
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 26.05.2004 № 677 «Про 
затвердження порядку розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок», наказ 
Міністерства культури і туризму 
України від 16.02.2005 № 86 «Про 
делегування повноважень з надання 
висновків щодо відведення земельних 
ділянок» 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164, 
каб. 658 

8 Департамент 
культури, туризму, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації 
 
 
 
 
 
 

Внесення до 
Державного реєстру 
виробників, 
розповсюджувачів і 
демонстраторів 
фільмів 

Безоплатно Рішення про внесення 
до Реєстру суб'єкта 
кінематографії чи про 
відмову у внесенні до 
Реєстру 

Закон України «Про кінематографію»; 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 14.01.2004 № 27 «Про 
затвердження Положення про 
Державний реєстр виробників, 
розповсюджувачів і демонстраторів 
фільмів» (зі змінами); 
наказ Міністерства культури і 
мистецтв України від 09.02.2004 № 74 
«Про затвердження Порядку ведення 
Державного реєстру виробників, 
розповсюджувачів і демонстраторів 
фільмів» 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164, 
каб. 658 

9 Управління зовнішніх Державна реєстрація Згідно з Положенням про порядок Інформаційна картка Закон України від 19.03.96 № 93/96-ВР 69107, 



 5 
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зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 

договору (контракту) 
про спільну 
інвестиційну 
діяльність за участю 
іноземного інвестора 

державної реєстрації договорів 
(контрактів) про спільну інвестиційну 
діяльність за участю іноземного інвестора, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.01.97 № 112:  
за державну реєстрацію договору 
(контракту) про спільну інвестиційну 
діяльність справляється плата у  розмірі  
шести неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, встановлених на день 
реєстрації 

договору (контракту) 
про спільну 
інвестиційну 
діяльність за участю 
іноземного інвестора 

«Про режим іноземного інвестування»  м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб.529 
 

10 Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності  
облдержадміністрації 

Державна реєстрація 
іноземної інвестиції 

Згідно з Положенням про порядок 
державної реєстрації іноземних інвестицій, 
яке затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.08.96 № 928:  
за державну реєстрацію іноземної 
інвестиції справляється плата у розмірі  
двадцяти  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян на день здійснення 
реєстрації  іноземної інвестиції 

Інформаційне 
повідомлення  

Закон України від 19.03.96 № 93/96-ВР 
«Про режим іноземного інвестування»  

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб.529 
 

11 Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 

Видача ліцензії на 
експорт товарів 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.05.2005 № 362 «Про 
встановлення розміру збору за видачу 
експортних (імпортних) ліцензій»:  
 у режимі неавтоматичного ліцензування – 
780 гривень; у режимі автоматичного 
ліцензування - 220 гривень. 

Ліцензія Закон України від 16.04.91 № 959-ХІІ 
«Про зовнішньоекономічну 
діяльність» (ст. 16) 
 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб.529 
 

12 Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 

Видача ліцензії на 
імпорт товарів 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.05.2005 № 362 «Про 
встановлення розміру збору за видачу 
експортних (імпортних) ліцензій»:  
у режимі неавтоматичного ліцензування - 
780 гривень; у режимі автоматичного 
ліцензування - 220 гривень. 

Ліцензія Закон України від 16.04.91 № 959-ХІІ 
«Про зовнішньоекономічну 
діяльність» (ст. 16), наказ Міністерства 
економіки України від 14.09.2007 № 
302 «Про затвердження нормативно-
правових атів щодо ліцензування 
імпорту товарів та внесення змін до 
Порядку розгляду заявок на видачу 
ліцензій у сфері нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності  діяльності в Міністерстві 
економіки України»  

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб.529 
 

13 Управління зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 

Видача разової 
(індивідуальної) 
ліцензії на здійснення 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.04.98 № 524 «Про 
державний збір за видачу разових 

Ліцензія  Закон України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» від 
16.04.91 № 959-ХІІ, наказ Міністерства 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
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діяльності 
облдержадміністрації 

зовнішньоекономічної 
операції  
 

(індивідуальних) ліцензій із суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, що 
порушили Закон УРСР «Про 
зовнішньоекономічну діяльність»:  
сума державного збору за отримання 
разової (індивідуальної) ліцензії складає 
0,2% від вартості товарів (робіт, послуг) 

економіки України від 17.04.2000 № 47 
«Про затвердження Положення про 
порядок видачі разових 
(індивідуальних) ліцензій»  
 

каб.529 
 

14 Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 

Оформлення 
дублікатів посвідчень 
особам, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, заміст 
втрачених, зіпсованих 
посвідчень  та вкладок 
до них тощо (в межах 
області) 

Безоплатно Видача дублікатів 
посвідчень  

Закон України від 28.02.91 № 796-ХІІ 
«Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (ст. 65); 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 20.01.97 № 51 «Про затвердження 
Порядку видачі посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 

69063,  
м. Запоріжжя, 
вул. Дзержинсь- 
кого, 48, каб.22 
 

15 Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 

Надання згоди на 
виїзд дітей за кордон 
на відпочинок та 
оздоровлення 

Безоплатно Згода на виїзд дітей за 
кордон на відпочинок 
та оздоровлення 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21 грудня 2005 року № 1251 "Про 
затвердження Порядку організації 
виїзду дітей за кордон на відпочинок 
та оздоровлення" 

69063,  
м. Запоріжжя, 
вул. Дзержинсь- 
кого, 48, каб.22 
 

16 Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Видача цільових 
направлень для 
вступу до вищих 
навчальних закладів 
четвертого рівня 
акредитації 
абітурієнтам, які 
постійно проживають 
у сільській місцевості 
або селищах міського 
типу 

Безоплатно Видача цільового 
направлення для 
вступу у ВНМЗ 

Закон України «Про вищу освіту», 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку 
фахівців для роботи у сільській 
місцевості» 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб. 643 
 

17 Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Державна акредитація 
закладів охорони 
здоров’я  

Безоплатно Рішення 
акредитаційної комісії  

постанова Кабінету Міністрів України 
від 15.07.97 № 765 «Про затвердження 
Порядку державної акредитації 
закладу охорони здоров’я», наказ 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 14.03.2011 № 142 «Про 
вдосконалення державної акредитації 
закладів охорони здоров’я» 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб. 643 
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18 Управління у справах 
преси та інформації 
облдержадміністрації  
 

Внесення суб'єктів 
видавничої справи до 
Державного реєстру 
видавців, виготівників 
і розповсюджувачів 
видавничої продукції 
 

Згідно з п. 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.03.98 № 1540 «Про 
Державний реєстр видавців, виготівників і 
розповсюджувачів видавничої продукції»: 
реєстраційний збір за внесення  суб'єкта 
видавничої справи до Державного реєстру 
видавців,  виготівників і розповсюджувачів  
видавничої продукції в розмірі 25 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян  

Свідоцтво 
встановленого зразка 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 28.03.98 № 1540 «Про Державний 
реєстр видавців, виготівників і              
розповсюджувачів видавничої 
продукції» 

 

19 Департамент 
житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва  
облдержадміністрації 

Видача дубліката 
ліцензії з 
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення, 
виробництва теплової 
енергії (крім 
діяльності з 
виробництва теплової 
енергії на 
теплоелектроцентраля
х, 
теплоелектростанціях, 
атомних 
електростанціях, 
когенераційних 
установках та 
установках з 
використанням 
нетрадиційних або 
поновлюваних джерел 
енергії), 
транспортування 
теплової енергії 
магістральними та 
місцевими 
(розподільчими) 
тепловими мережами, 
постачання теплової 
енергії  

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про 
ліцензування певних видів господарської 
діяльності»: 
за видачу  дубліката ліцензії замість   
втраченої або пошкодженої  ліцензії   
справляється плата у розмірі п'яти 
неоподатковуваних  мінімумів доходів  
громадян 

Дублікат ліцензії Закон України «Про ліцензування 
певних видів господарської 
діяльності»  (ст.ст. 6, 18), постанова 
Кабінету Міністрів України від 
14.11.2000 № 1698 «Про затвердження 
переліку органів ліцензування»  

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб. 705 
 

20 Департамент 
житлово-

Видача ліцензії з 
виробництва теплової 

Згідно з п. 1-1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 

Ліцензія Закон України «Про ліцензування 
певних видів господарської 

69107,  
м. Запоріжжя, 
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комунального 
господарства та 
будівництва  
облдержадміністрації 

енергії (крім 
діяльності з 
виробництва теплової 
енергії на 
теплоенергоцентралях
, атомних 
електростанціях і 
конегераційних 
установках та 
установках з 
використанням 
нетрадиційних або 
поновлених джерел 
енергії)  

«Про строк дії ліцензії на провадження 
певних видів господарської діяльності, 
розміри і порядок зарахування плати за її 
видачу»: 
плата за отримання ліцензії на    
провадження видів господарської 
діяльності становить одну мінімальну 
заробітну плату виходячи з її розміру,  що 
діє на дату прийняття органом 
ліцензування рішення про видачу ліцензії 

діяльності»  (ст.ст. 6, 9-11,14,15), 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 14.11.2000 № 1698   «Про 
затвердження переліку органів 
ліцензування», постанова Кабінету 
Міністрів України від 04.07.2001 № 
756 «Про затвердження переліку 
документів, які додаються до заяви про 
видачу ліцензії  для окремого виду 
господарської діяльності», постанова 
Кабінету Міністрів України від 
29.11.2000 № 1755 «Про строк дії 
ліцензії на провадження певних видів 
господарської діяльності, розміри і 
порядок зарахування плати за її 
видачу», постанова Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних 
послуг від 10.08.2012 № 276 «Про 
затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з виробництва теплової енергії (крім 
діяльності з виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях і когенераційних 
установках та установках з 
використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії», яка 
зареєстрована в Міністерстві юстиції 
України 31.08.2012 за № 1466/21778 

пр. Леніна, 164,  
каб. 705 
 

21 Департамент 
житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва  
облдержадміністрації 

Переоформлення 
ліцензії з 
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення, 
виробництва теплової 
енергії (крім 
діяльності з 
виробництва теплової 
енергії на 
теплоелектроцентраля

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про 
ліцензування певних видів господарської 
діяльності»: 
за переоформлення ліцензії справляється 
плата в розмірі п'яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян 

Ліцензія Закон України «Про ліцензування 
певних видів господарської 
діяльності»  (ст.ст. 6, 16),  постанова 
Кабінету Міністрів України від 
14.11.2000  № 1698 «Про затвердження 
переліку органів ліцензування» 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб. 705 
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х, 
теплоелектростанціях, 
атомних 
електростанціях і 
когенераційних 
установках та 
установках  з 
використанням 
нетрадиційних або 
поновлюваних джерел 
енергії), 
транспортування 
теплової енергії 
магістральними та 
місцевими 
(розподільчими) 
тепловими мережами, 
постачання теплової 
енергії 

22 Департамент 
житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва  
облдержадміністрації 

Видача ліцензії з 
постачання теплової 
енергії  

Згідно з п. 1-1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 
«Про строк дії ліцензії на провадження 
певних видів господарської діяльності, 
розміри і порядок зарахування плати за її 
видачу»: 
плата за отримання ліцензії на 
провадження видів господарської 
діяльності становить одну мінімальну 
заробітну плату виходячи з її розміру, що 
діє  на  дату  прийняття  органом 
ліцензування  рішення про видачу ліцензії 

Ліцензія Закон України «Про ліцензування 
певних видів господарської 
діяльності»  (ст.ст. 6, 9-11,14,15), 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 14.11.2000 № 1698  «Про 
затвердження переліку органів 
ліцензування», постанова Кабінету 
Міністрів України від 04.07.2001 № 
756 «Про затвердження переліку 
документів, які додаються до заяви про 
видачу ліцензії  для окремого виду 
господарської діяльності», постанова 
Кабінету Міністрів України від 
29.11.2000 № 1755 «Про строк дії 
ліцензії на провадження певних видів 
господарської діяльності, розміри і 
порядок зарахування плати за її 
видачу», постанова Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних 
послуг від 10.08.2012 № 278 «Про 
затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб. 705 
 



 10
1 2 3 4 5 6  

з постачання теплової енергії (крім 
діяльності з виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях і когенераційних 
установках та установках з 
використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії», яка 
зареєстрована в Міністерстві юстиції 
України 31 серпня 2012 р.  
за № 1475/21787 

23 Департамент 
житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва  
облдержадміністрації 

Видача ліцензії з 
транспортування 
теплової енергії 
магістральними та 
місцевими 
(розподільчими) 
тепловими мережами  

Згідно з п. 1-1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 
«Про строк дії ліцензії на провадження 
певних видів господарської діяльності, 
розміри і порядок зарахування плати за її 
видачу»: 
плата за отримання ліцензії на    
провадження видів господарської 
діяльності становить одну мінімальну 
заробітну плату виходячи з її розміру, що 
діє на дату  прийняття органом 
ліцензування рішення про видачу ліцензії 

Ліцензія Закон України «Про ліцензування 
певних видів господарської 
діяльності»  (ст.ст. 6, 9-11,14,15),  
постанова Кабінету Міністрів України 
від 14.11.2000 № 1698   «Про 
затвердження переліку органів 
ліцензування», постанова Кабінету 
Міністрів України від 04.07.2001 № 
756 «Про затвердження переліку 
документів, які додаються до заяви про 
видачу ліцензії  для окремого виду 
господарської діяльності», постанова 
Кабінету Міністрів України від 
29.11.2000 № 1755 «Про строк дії 
ліцензії на провадження певних видів 
господарської діяльності, розміри і 
порядок зарахування плати за її 
видачу», постанова Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних 
послуг від 10.08.2012 № 277 «Про 
затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами», яка зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 
31.08.2012 за № 1467/21779 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб. 705 
 

24 Департамент 
житлово-

Видача ліцензії з з 
централізованого 

Згідно з п. 1-1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 

Ліцензія Закон України «Про ліцензування 
певних видів господарської 

69107,  
м. Запоріжжя, 
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комунального 
господарства та 
будівництва  
облдержадміністрації 

водопостачання та 
водовідведення 

«Про строк дії ліцензії на провадження 
певних видів господарської діяльності, 
розміри і порядок зарахування плати за її 
видачу»: 
плата за   отримання   ліцензії    на    
провадження видів господарської 
діяльності становить одну мінімальну 
заробітну плату  
виходячи   з   її  розміру,  що  діє  на  дату  
прийняття  органом  
ліцензування  рішення про видачу ліцензії 

діяльності» (ст.6, 9-11,14,15), 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 14.11.2000 № 1698 «Про 
затвердження переліку органів 
ліцензування», постанова Кабінету 
Міністрів України від 04.07.2001 № 
756 «Про затвердження переліку 
документів, які додаються до заяви про 
видачу ліцензії  для окремого виду 
господарської діяльності», постанова 
Кабінету Міністрів України від 
29.11.2000 № 1755 «Про строк дії 
ліцензії на провадження певних видів 
господарської діяльності, розміри і 
порядок зарахування плати за її 
видачу», постанова Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних 
послуг від 10.08.2012 № 279 «Про 
затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з централізованого водопостачання та 
водовідведення», яка зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 
31.08.2012 за № 1468/21780 

пр. Леніна, 164,  
каб. 705 
 

25 Департамент 
промисловості та 
розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Складання акту 
обстеження 
спеціалізованих або  
спеціалізованих 
металургійних  
переробних  
підприємств та їх 
приймальних  пунктів 
на відповідність 
вимогам Закону 
України «Про 
металобрухт» 

Безоплатно Акт обстеження  
 

Закон України від 05.05.99 № 619-ХІY 
«Про металобрухт» зі змінами та 
доповненнями, наказ Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
України від 03.11.2011 № 191 «Про 
затвердження форм актів обстеження 
суб'єктів господарювання», який  
зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 15 грудня 2011 р. за № 
1437/20175  

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб. 534 
 

26 Департамент 
промисловості та 
розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Укладання договору 
про організацію 
перевезень пасажирів 
на автобусних 
маршрутах загального 

Безоплатно Договір  Закон України від 23.02.2006 № 3492-
ІV «Про автомобільний транспорт» зі 
змінами та доповненнями; 
Порядок проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному 

69107,  
м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 164,  
каб. 534 
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користування із 
автомобільним 
перевізником – 
переможцем конкурсу 
на приміських та 
міжміських 
автобусних 
маршрутах загального 
користування, які не 
виходять за межі 
території області 

маршруті загального користування, 
який затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 
03.12.2008 № 1081 (із змінами). 
 

27 Департамент екології 
та природних ресурсів 
облдержадміністрації 

Дозвіл на викиди 
забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря 
стаціонарними 
джерелами* 

Безоплатно Дозвіл  Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», «Про 
перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності», "Про охорону 
атмосферного повітря" 

69095, 
м. Запоріжжя, 
вул. Українська, 
50, Центр 
надання 
адміністративни
х послуг 
м. Запоріжжя 
 

28 Департамент екології 
та природних ресурсів 
облдержадміністрації  

Дозвіл на спеціальне 
водокористування у 
разі використання 
води водних об’єктів 
загальнодержавного 
значення* 

Безоплатно Дозвіл Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», «Про 
перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності» 

69095, 
м. Запоріжжя, 
вул. Українська, 
50, Центр 
надання 
адміністративни
х послуг 
м. Запоріжжя 
 

29* Департамент екології 
та природних ресурсів 
облдержадміністрації 

Дозвіл на здійснення 
операцій у сфері 
поводження з 
відходами терміном на 
три роки 

Безоплатно Дозвіл Ст.. 20 Закону України «Про відходи» 
 

69095, 
м. Запоріжжя, 
вул. Українська, 
50, Центр 
надання 
адміністративни
х послуг 
м. Запоріжжя 
 

30 Департамент екології 
та природних ресурсів 
облдержадміністрації 

Висновок державної 
екологічної 
експертизи* 

ст. 47 Закону України «Про екологічну 
експертизу» 

Висновок державної 
екологічної 
експертизи 

ст. 47 Закону України «Про екологічну 
експертизу» Постанова Кабінету 
Міністрів України від 07.08.2013 № 
600 «Деякі питання ведення обліку 
доходів, які надходять як плата за 

69095, 
м. Запоріжжя, 
вул. Українська, 
50, Центр 
надання 
адміністративни
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надання адміністративних послуг» х послуг 
м. Запоріжжя 
 

31 Департамент екології 
та природних ресурсів 
облдержадміністрації 

Дозвіл на спеціальне 
використання 
природних ресурсів у 
межах територій та 
об’єктів природно-
заповідного фонду 
загальнодержавного 
значення*  

Безоплатно Дозвіл Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», «Про 
перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності»,  "Про природнозаповідний 
фонд України" 

69095, 
м. Запоріжжя, 
вул. Українська, 
50, Центр 
надання 
адміністративни
х послуг 
м. Запоріжжя 
 

 
 

* - послуга буде надаватися після розробки відповідних нормативно-правових документів Кабінетом Міністрів України 


