
ПОГОДЖЕНО
____________________________
____________________________
(ПІБ голови райдержадміністрації / міського голови)
_____________________________
(підпис)

МП
«____» «___________» 20__ р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник обласної інспекції по охороні пам'яток історії та культури
_________________Солоницький І.В (підпис)
МП
«___» «________________» 2018 р




ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
погодження програм та проектів містобудівних,
архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

 (назва документа дозвільного характеру)

Обласна інспекція по охороні пам'яток історії та культури
управління культури Херсонської облдержадміністрації
найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)



1.
Найменування ЦНАП, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання 
Центр надання адміністративних послуг при Бериславській районній державній адміністрації Херсонської області
2.
Місцезнаходження ЦНАП
М. Берислав, вул. Шевченка, 22
Т. (05546) 7-39-74
3.
Інформація щодо графіку роботи ЦНАП
Прийом субʼєктів звернень у Центрі надання адміністративних послуг в м. Берислав :
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 8.00 до 15.00;
середа - з 08.00 до 20.00.
Без перерви на обід.

4.
Реквізити державних адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:
Адміністратори відділу з питань надання адміністративних послуг управління економічного розвитку та інфраструктури Бериславської райдержадміністрації:
Крамська Наталія Лукʼянівна,
Гордійчук Оксана Юрʼївна
телефон – 05546 – 7- 39-74
Керівник ЦНАП – Стернійчук Юлія Олександрівна 
berrda.centr@ukr.net

Представник Херсонської обласної інспекції по охороні пам'яток історії та культури»
Глезня Ксенія Євгенівна
тел.(0552) 22 60 33
Адреса: 73000, м. Херсон                      вул. Театральна, 5
kherson_pamytku@ukr.net
5
Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
5.1.
Закони України (назва , частина, стаття)
- ст. ст. 17, 18, 20 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (із змінами і доповненнями)
- Закон України від 06.09.2012 №5203 «Про адміністративні послуги»
-Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру»
5.2
Акти Кабінету Міністрів України
(назва , дата та номер, пункт)
Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 26.07.2001 № 878 “Про затвердження списку історичних місць України“, 
- від 13.03.2002 № 318 “Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць“
5.3
Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)
Наказ Міністерства культури і туризму України № 80 від 16.02.2005 р.
5.4
Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)
-
6.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру  
1. Заява на ім’я начальника управління охорони культурної спадщини.
2. Правовстановлюючі документи на об’єкт та/або його територію (копії, завірені заявником) –  1 примірник.
3. Ліцензії проектувальника на проектні роботи на пам’ятках культурної спадщини (копія, завірена проектувальником) – 1 примірник.
4. Комплект матеріалів програм або проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках та у зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на  стані об’єктів культурної спадщини (оригінал + копія, завірена заявником) – 2 примірники.
5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця;.
7.
Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно


У разі платності :
7.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
-
7.2.
Розмір плати
-
7.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
-
8.
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру 
10 днів з моменту подання заяви до обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури
У разі відведення земельних ділянок на об’єктах та в межах охоронних  зон пам’яток культурної спадщини, термін видачі -10 днів після висновку ДП НДЦ «Лукомор’є » охоронна археологічна служба інститут археології НАН України 

9.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру
1. Відсутність повного пакету належно оформлених документів згідно з пунктом 6.
2. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
3. Недотримання вимог нормативно-правових та/або відомчих актів, державних норм у поданих заявником проектних документах.
4.  Проектні вирішення суперечать вимогам збереження історично сформованого середовища чи пам’ятки.  

10.
Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)
Погодження безстрокове
11.
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру 
Уразі коли на земельній ділянці знаходиться пам’ятка археології, у зонах охорони археологічних пам’яток визначених проектною документацією, на охоронюваних археологічних територіях, в визначених проектною документацією історичних ареалах місць , занесених до Списку історичних населених місць України. (ст. 12 Закону України  «Про охорону археологічної спадщини»)

ДП НДЦ «Лукомор’є » охоронна археологічна служба інститут археології НАН України 
м. Миколаїв, площа Комунарів,1

12.
Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)
Платно

У разі платності :
-
12.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
Ст. 6 Закону України  «Про наукову і науково-технічну експертизу», ст. 12 Закону України  «Про охорону археологічної спадщини», Відкритий лист ІА НАН України
Тимчасовий збірник цін на науково- проектні роботи по нерухомих пам’ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91)
 Державні будівельні норми України (ДБН Д.1.1-7-2000)

12.2.
Розмір плати проведення експертизи (обстеження)
відповідно до представлених уповноваженим представником кошторисів  
12.3.
Розрахункові рахунки для внесення плати
-
13.
Примітки
-



