
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Новоукраїнського  

міського голови 

від 15 червня 2020 року № 98 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 Узгодження відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства 

(назва адміністративної послуги) 
Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради  
(відповідальний структурний підрозділ) 

 
Інформація про структурні підрозділи, які надають  адміністративної послуги 

Найменування структурного 

підрозділу  Новоукраїнської  

міської  ради, який  надає 

адміністративні послуги 

Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі 

виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради 

1. Місцезнаходження  

структурного підрозділу, який 

надає адміністративні послуги 

27100 м.  Новоукраїнка,  вул. Покровська 70, 

2. Інформація щодо режиму 

роботи   

Понеділок-п'ятниця з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 

13.00. Субота, неділя-вихідні дні. 

3. Телефон/факс(довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт  

факс (05251)  2-14-31, тел. (05251) 2-12-33 

е-пошта sekretar@nu-rada.gov.ua  веб-сайт www.nu-

rada/gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про 

місцеве самоврядування в Україні" 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного 

господарства, затверджені  наказом Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції 

України від 24.07.2002 р. № 219, абз. 3 п. 1.6. 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

7. Акти Новоукраїнської міської 

ради  

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Клопотання про узгодження відкриття закладу 

(підприємства) ресторанного господарства 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1. Клопотання; 

2. Копія  свідоцтва про  державну  реєстрацію 

суб’єкта  підприємницької  діяльності або  виписку 

(витяг, довідку) з  Єдиного  державного реєстру  

юридичних осіб та  фізичних  осіб  підприємців; 

3. Копія  документа, який  засвідчує  право заявника 

на відповідний  об’єкту(свідоцтво про право  

власності, договір  оренди,  суборенди та ін.); 

4. Копія Погодження   асортименту  продукції 

відповідними органами; 

5. Копія правоустановчих  документів на  земельну 

ділянку (у випадку використання приміщень, що не 

відносяться до  вбудованих). 

mailto:sekretar@nu-rada.gov.ua


10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Особисто, листом  через  загальний  відділ, поштою  

11. Платність, безоплатність 

надання адміністративної 

послуги 

безоплатно 

У разі платності 

1) Нормативно –правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

(назва та реквізити нормативно-правового акта) 

2) Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору)за платну 

адміністративну послугу 

- 

3) Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

- 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

42  дні  від дати  отримання заяви 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

Відсутні  необхідні  документи, у поданих  

документах  виявлено завідомо  неправдиві відомості. 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення виконавчого  комітету  Новоукраїнської  

міської  ради "Про узгодження відкриття закладу 

(підприємства) ресторанного господарства" 

15. Способи отримання 

відповіді(результату) 

особисто; 

іншою  особою за умови надання належним чином 

оформленого доручення на  отримання результату 

адміністративної послуги та документа, що  посвідчує  

особу; 

поштовим  відправлення; 

16. Примітка - 

 

 

_____________________________________ 

 

 
 


