інформаційнА карткА
адміністративної послуги
«Видача дозволу на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району»
 (назва адміністративної послуги)

Чернігівська районна рада Запорізької області, організаційно-правовий відділ
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 
смт Чернігівка, вул. Леніна ,401,  кабінет №17 
2.
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги
 Понеділок-четвер  з 08.00 до 17.00 год.,
П’ятниця з 08.00 до 16.00
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
тел. 9-12-36,  факс 9-16-08,   адреса ел. пошти   HYPERLINK "mailto:radachernigovka@ukrpost.ua" radachernigovka@ukrpost.ua, веб-сайт http://radachernigivka.at.ua/, офіційний веб-сайт http://chrda.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України 
1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
2. Закон украъни «Про оренду державного та комунального майна»
3. Закон України „Про звернення громадян”;
4. Рішення сесій районної ради Запорізької області
Умови отримання адміністративної послуги
5.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Заява на ім’я голови ради 
6.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Заява подається із  документами, які необхідно надати для отримання адміністративної послуги «Організація роботи по наданню в оренду майна спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району».


7.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Особисто представником ініціативної групи, або уповноваженим ним представником
8.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
БЕЗОПЛАТНО 
9.
Строк надання адміністративної послуги
10 днів з моменту підписання рішення
10.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Відсутність заяви  на ім’я голови ради про надання копії  рішення по оренді майна спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району
11.
Результат надання адміністративної послуги
Надання копії  відповідного рішення 
12.
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто чи поштовою кореспонденцією 

                                                       
                                                                                        
                                   
Інформаційна картка
Адміністративної послуги
«Видача дозволу на укладення договорів оренди, суборенди, позички  майна спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району».
 (назва адміністративної послуги)

Чернігівська районна рада Запорізької області, організаційно-правовий відділ
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місце знаходження суб’єкта надання
адміністративної послуги
смт Чернігівка, вул. Леніна, 401,кабінет № 17
2.
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги
Понеділок-четвер з 08.00 до 17.00 гол.,
П’ятниця з 08.00 до 16.00
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної
 та веб-сайт суб’єкта надання
 адміністративної послуги пошти
тел. 9-12-36, факс 9-16-08, адреса ел. пошти HYPERLINK "mailto:radachernigovka@ukrpost.ua" radachernigovka@ukrpost.ua, веб-сайт 
http://radachernigivka.at.ua/, офіційний веб-сайт http://chrda.gov.ua/
Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
1. Закон України «Про місцеве самоврядування»
2. Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
3. Закон України «Про звернення громадян»
4. Рішення сесії Чернігівської районної ради Запорізької області шостого скликання  «Про нормативно-правовий документ з питань проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району», від 23.12.2011 № 2 «Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об’єктів, що відносяться до спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району».
Умови отримання адміністративної послуги
5.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Заява на і'мя голови ради про намір взяти в оренду нерухоме майно спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району. 
6.
Вичерпний перелік документів,необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Заява подається із документами, які необхідно надати для отримання адміністративної послуги «Організація роботи по наданню в оренду майна спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району» , «Організація роботи з проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності», « Організація роботи з проведення конкурсу з відбору страховиків нерухомого майна» та «Організація роботи з проведення конкурсу на право укладання договорів оренди»
7.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Особисто представником ініціативної групи або уповноваженим ним представником
8.
Платність (безоплатність) надання  адміністративної послуги
БЕЗОПЛАТНО
9.
Строк надання адміністративної послуги
Згідно нормативно-правових документів
10.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Відсутність заяви на ім'я голови ради про надання про намір взяти в оренду нерухоме майно спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району, на участь в конкурсі відбору суб’єкта оціночної діяльності, на участь в конкурсі з відбору страховиків нерухомого майна та на участь в конкурсі на право укладання договорів оренди
11.
Результат надання адміністративної послуги
Отримання дозволу на укладення договорів
12.
Способи отримання відпровідей
Особисто чи поштовою кореспонденцією





































                                          

                                             
Інформаційна картка
Адміністративної послуги
«Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель»
(назва адміністративної послуги)
Чернігівська районна рада Запорізької області, організаційно-правовий відділ
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місце знаходження суб’єкта надання
адміністративної послуги
смт Чернігівка, вул. Леніна, 401,кабінет № 17
2.
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги
Понеділок-четвер з 08.00 до 17.00 гол.,
П’ятниця з 08.00 до 16.00
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної
 та веб-сайт суб’єкта надання
 адміністративної послуги пошти
тел. 9-12-36, факс 9-16-08, адреса ел. пошти HYPERLINK "mailto:radachernigovka@ukrpost.ua" radachernigovka@ukrpost.ua, веб-сайт 
http://radachernigivka.at.ua/, офіційний веб-сайт http://chrda.gov.ua/
Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
1.Закон України «Про місцеве самоврядування»
2. Закон України «Про оцінку земель»
2.Закон України «Про звернення громадян»
3. Рішення сесії Чернігівської районної ради Запорізької області шостого скликання  
Умови отримання адміністративної послуги
5.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Заява на і'мя голови ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель        
6.
Вичерпний перелік документів,необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Заява подається із документами, які необхідно надати для отримання адміністративної послуги «Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель»

7.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Особисто представником ініціативної групи або уповноваженим ним представником
8.
Платність (безоплатність) надання  адміністративної послуги
БЕЗОПЛАТНО
9.
Строк надання адміністративної послуги
Згідно нормативно-правових документів
10.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Відсутність заяви на ім'я голови ради затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель»

11.
Результат надання адміністративної послуги
Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

12.
Способи отримання відпровідей
Особисто чи поштовою кореспонденцією








ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
«Видача довідки про заробітну плату на призначення пенсії ( у випадку зберігання документів роботодавця заявника в місцевому архіві)»
(назва адміністративної послуги)

Архів ліквідованих установ Чернігівської районної ради
(найменування суб єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги
Місцезнаходження суб єкта  надання адміністративної послуги
вул Леніна, 391                                                           смт Чернігівка                                           Запорізька область
Інформація щодо режиму роботи   суб'єкта надання адміністративної послуги
Понеділок-п ятниця з 08.00 до 17.00 год.
Перерва з 12.00 до 13.00 год.
Прийомні дні: вівторок, п ятниця.
Телефон/факс(довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт      суб єкта надання адміністративної послуги
тел. 9-12-36, факс 9-16-08, адреса ел. пошти HYPERLINK "mailto:radachernigovka@ukrpost.ua" radachernigovka@ukrpost.ua, веб-сайт http://radachernigivka.at.ua/, 
офіційний веб-сайт http://chrda.gov.ua/
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закони України
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
2.Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;
3.Закон України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»
Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Рішення Чернігівської районної ради Запорізької області «Про утворення архівного підрозділу для забезпечення зберігання і використання документів сільськогосподарських установ, що реформуються, ліквідованих підприємств, організацій та комерційних структур».
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання адміністративної послуги
Перерахунок пенсій, підтвердження стажу.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Для надання адміністративної послуги одержувачі послуг подають на ім. я головного спеціаліста організаційно-правового відділу Чернігівської районної ради:                          1.Офіційне подання юридичною або фізичною особою  заяви на реєстрацію, вказавши чітко у тексті для якої мети потрібна архівна довідка або копії документів, які зберігаються в архіві;      2.Копію документа, що засвідчує особу, у разі звернення законного представника;  3.При наданні архівних довідок про розмір заробітної плати, про підтвердження трудового стажу, перейменування або ліквідацію підприємства до заяви прикладається копія трудової книжки або зазначаються записи трудової книжки (вказуючи назви підприємств, їх зміни, перейменування, місцезнаходження, дати прийняття та звільнення з роботи, номери наказів, перелік займаних посад).                
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Подання повного пакету документів;                   Отримання заявником архівної довідки, архівної копії, архівного витягу на руки за умови         пред'явлення паспорта, уповноваженою особою-за наявністю документа, шо засвідчує представництво. 
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно.
Строк надання адміністративної послуги
1.Видача архівних довідок, копій документів або витягів з них виконується протягом місяця з дня їх реєстрації, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше                 п'ятнадцяти днів від їх отримання.                      2.Запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення, запити на публічну інформацію виконуються в строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті.                                                            3.Відстрочка задоволення запиту (заяви)допускається у разі, якщо запитуваний документ не може бути надано для ознайомлення в місячний термін.Повідомлення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
1.Адміністративна послуга не надається, якщо збираються відомості про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом: не надаються для ознайомлення документи, які містять конфіденційну інформацію.                        2.Відсутність документів в архіві, необхідних для виконання запиту (заяви), у зв язку з цим надається відповідь інформаційного характеру.        3.Подання неповного комплекту визначених документів.                                                   4.Заяви, що не відповідають профілю архіву, надсилаються в інші установи або державні архівні установи за належністю з одночасним повідомленням про це одержувача.
Результат надання адміністративної послуги
Одержувач адміністративної послуги одержує архівну довідку, архівний витяг, ксерокопії документів, оформлені згідно чинного законодавства.
Способи отримання відповіді(результату)
Архівні довідки, витяги, копії документів видаються заявникам, їх родичам або уповноваженим особам під розписку за         пред'явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, для уповноважених осіб- оформленої в установленому порядку довіреності. За бажанням заявника відповіді (результати) розгляду адміністративної послуги можуть бути відправлені поштою.



                                                                                                   




ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
«Підтвердження періоду роботи на посадах та розмір виплат за відповідний період»
(назва адміністративної послуги)
Чернігівська районна рада Запорізької області, фінансово – господарський відділ 
 (найменування суб єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб єкта надання адміністративної послуги
Місцезнаходження суб єкта  надання адміністративної послуги
вул Леніна, 401                                                           смт Чернігівка                                           Запорізька область
Інформація щодо режиму роботи   суб'єкта надання адміністративної послуги
Понеділок-п ятниця з 08.00 до 17.00 год.
Перерва з 12.00 до 13.00 год.

Телефон/факс(довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт      суб єкта надання адміністративної послуги
тел. 9-12-36, факс 9-16-08, адреса ел. пошти HYPERLINK "mailto:radachernigovka@ukrpost.ua" radachernigovka@ukrpost.ua, веб-сайт http://radachernigivka.at.ua/, 
офіційний веб-сайт http://chrda.gov.ua/
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закони України
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
2.Закон України «Про звернення громадян», 
3. «Про доступ до публічної інформації»
Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Рішення Чернігівської районної ради Запорізької області, розпорядження голови Чернігівської районної ради Запорізької області.
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання адміністративної послуги
Підтвердження періоду роботи на посадах та розмір виплат за відповідний період
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Для надання адміністративної послуги одержувачі послуг подають на ім'я голови  Чернігівської районної ради:                         
 1.Офіційне подання юридичною або фізичною особою  заяви на реєстрацію, вказавши чітко у тексті для якої мети потрібна довідка або копії документів;
      2.Копію документа, що засвідчує особу, у разі звернення законного представника;  
3. Підтвердження трудового стажу, 
до заяви прикладається копія трудової книжки або зазначаються записи трудової книжки.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Подання повного пакету документів;                   Отримання заявником  довідки, за умови         пред'явлення паспорта, уповноваженою особою - за наявністю документа, шо засвідчує представництво. 
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно.
Строк надання адміністративної послуги
1.Видача довідок, копій документів або витягів з них виконується протягом місяця з дня їх реєстрації, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше                 п'ятнадцяти днів від їх отримання.                      2.Запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення, запити на публічну інформацію виконуються в строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті.                                                            3.Відстрочка задоволення запиту (заяви)допускається у разі, якщо запитуваний документ не може бути надано для ознайомлення в місячний термін.Повідомлення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
1.Адміністративна послуга не надається, якщо збираються відомості про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом: не надаються для ознайомлення документи, які містять конфіденційну інформацію.                        2.Відсутність документів необхідних для виконання запиту (заяви), у зв язку з цим надається відповідь інформаційного характеру.        3.Подання неповного комплекту визначених документів.                                                   4.Заяви, що не відповідають профілю роботи відділу, надсилаються в інші установи або державні архівні установи за належністю з одночасним повідомленням про це одержувача.
Результат надання адміністративної послуги
Одержувач адміністративної послуги одержує довідку, ксерокопії документів, оформлені згідно чинного законодавства.
Способи отримання відповіді(результату)
Довідки, копії документів видаються заявникам, їх родичам або уповноваженим особам під розписку за         пред'явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, для уповноважених осіб- оформленої в установленому порядку довіреності. За бажанням заявника відповіді (результати) розгляду адміністративної послуги можуть бути відправлені поштою.












