
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ДОВІДКИ З   ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ   З КІЛЬКІСНОГО ОБЛІКУ

ЗЕМЕЛЬ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ТА РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬ,
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ, УГІДДЯМИ 

(назва адміністративної послуги)

Міськрайонне управління     у Слов’янському районі та м. Слов’янську
Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області

 (найменування суб’єкта надання послуги)
Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру надання
адміністративної послуги, в якому

здійснюється обслуговування суб’єкта
звернення

Центр надання адміністративних послуг при
Слов’янській районній державній адміністрації 

1. Місцезнаходження центру надання
адміністративної послуги

84100, Донецька область, м. Слов’янськ. вул.
Василівська, 45

2. Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративної

послуги 

Понеділок, вівторок,  середа, п’ятниця: з 8:00 –
15:00

 Четвер: з 8:00- 20:00
Субота, неділя – вихідний

3. Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт

центру надання адміністративної
послуги

тел./факс (06262) 3-70-73
  E-mail: tsnap.slavrda@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України “Про землеустрій”

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  01  серпня
2011  р.             №  835  “Деякі  питання  надання
Державною службою з питань геодезії,  картографії  та
кадастру  та  її  територіальними  органами
адміністративних послуг”
Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  16
травня          2014 р. № 523-р “Деякі питання надання
адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади
через центри надання адміністративних послуг”

6. Акти центральних органів
виконавчої влади

7. Акти місцевих органів виконавчої
влади/органів місцевого

самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання
адміністративної послуги

Заява суб’єкта звернення

9. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також
вимоги до них

Заява (форма заяви додається)*

10. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної

послуги

Заява  про  надання  довідки  з  державної  статистичної
звітності  з  кількісного  обліку  земель  про  наявність
земель  та  розподіл  їх  за  власниками  земель,
землекористувачами,  угіддями  у  паперовій  формі
подається до центру надання адміністративних послуг



заявником  або  уповноваженою  ним  особою  особисто
або надсилається поштою.

11. Платність (безоплатність) надання
адміністративної послуги

Безоплатно 

12. Строк надання адміністративної
послуги

14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у
територіальному органі Держгеокадастру

13. Перелік підстав для відмови у
наданні адміністративної послуги

Не визначено

14. Результат надання
адміністративної послуги

Довідка  з  державної  статистичної  звітності  з
кількісного  обліку  земель  про  наявність  земель  та
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами,
угіддями 

15. Способи отримання відповіді
(результату)

Видається  центром  надання  адміністративних  послуг
заявнику  (уповноваженій  особі  заявника),  або
надсилається  поштою на  адресу,  вказану заявником у
заяві.

16. Примітка *Форма заяви наведена у додатку до Типової 
інформаційної картки адміністративної послуги



ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі довідки з державної статистичної звітності з кількісного
обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами,

угіддями 

№
з/п

Етапи послуги

Відповідальна
посадова

особа
і структурний

підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Термін
виконання

(днів)

1. Прийом  та  реєстрація  заяви
суб’єкта  звернення в  центрі
надання  адміністративних
послуг (крім  заяв в електронній
формі за електронним цифровим
підписом  (печаткою)  заявника,
які надсилаються через Єдиний
державний  портал
адміністративних послуг, у тому
числі  через  інтегровану  з  ним
інформаційну  систему
Держгеокадастру). 

Адміністратор  центру
надання
адміністративних 
м.  Слов’янська
Слов’янської  міської
ради     

В Протягом одного 
робочого дня 
(Заяви реєструються в 
день їх надходження в 
порядку черговості)
 

2. Передача заяви до 
Міськрайонного  управління у 
Слов’янському районі та м. 
Слов’янську      Головного 
управління Держгеокадастру 
у Донецькій області

Адміністратор центру 
надання 
адміністративних 
м. Слов’янська 
Слов’янської міської 
ради     

В В день реєстрації 
заяви

3. Реєстрація заяви у системі 
документообігу Міськрайонного
управління у Слов’янському 
районі та м. Слов’янську      
Головного управління 
Держгеокадастру у Донецькій 
області, передача документів до
Державного кадастрового 
реєстратора

Спеціаліст 
Міськрайонного  
управління у 
Слов’янському районі
та м. Слов’янську      
Головного 
управління 
Держгеокадастру у 
Донецькій області

В В день реєстрації 
заяви

4. Прийняття  заяви в  електронній
формі  за  електронним
цифровим  підписом  (печаткою)
заявника,  надісланої  через
Єдиний  державний  портал
адміністративних послуг, у тому
числі  через  інтегровану  з  ним
інформаційну  систему
Держгеокадастру

Уповноважена 
посадова особа 
Міськрайонного  
управління у 
Слов’янському районі
та м. Слов’янську      
Міськрайонного  
управління у 
Слов’янському районі
та м. Слов’янську      і 
Головного 
управління 
Держгеокадастру у 
Донецькій області

В В день надходження 
заяви в електронній 
формі до 
Міськрайонному  
управлінні у 
Слов’янському районі 
та м. Слов’янську      
Головного 
управління 
Держгеокадастру у 
Донецькій області в 
порядку черговості



5. Реєстрація  заяви  в
Міськрайонного   управління  у
Слов’янському  районі  та  м.
Слов’янську       Головного
управління  Держгеокадастру
у Донецькій області у  системі
документообігу

Уповноважена 
посадова особа 
Міськрайонного  
управління у 
Слов’янському районі
та м. Слов’янську      
Головного 
управління 
Держгеокадастру у 
Донецькій області

В В  день  надходження
заяви  в  порядку
черговості

6. Формування  довідки  з
державної  статистичної
звітності  про  наявність  земель
та  розподіл  їх  за  власниками
земель,  землекористувачами,
угіддями за формою

Уповноважена
посадова  особа
Міськрайонного
управління  у
Слов’янському районі
та  м.  Слов’янську
Головного
управління
Держгеокадастру  у
Донецькій області

В Не  пізніше
двонадцятого
календарного  дня  з
дня реєстрації заяви  у
Міськрайонному
управлінні  у
Слов’янському  районі
та  м.  Слов’янську
Головного
управління
Держгеокадастру  у
Донецькій області

7. Підписання довідки з  державної
статистичної  звітності  про
наявність  земель  та  розподіл  їх
за  власниками  земель,
землекористувачами, угіддями 

Уповноважена
посадова  особа
Міськрайонного
управління  у
Слов’янському районі
та  м.  Слов’янську
Головного
управління
Держгеокадастру  у
Донецькій  області
яка  сформувала
довідку

З Не  пізніше
двонадцятого
календарного  дня  з
дня реєстрації заяви у
Міськрайонному
управлінні  у
Слов’янському  районі
та  м.  Слов’янську
Головного
управління
Держгеокадастру  у
Донецькій області

8. Реєстрація  довідки  з  державної
статистичної  звітності  про
наявність земель та розподіл їх
за  власниками  земель,
землекористувачами, угіддями в
Міськрайонного   управління  у
Слов’янському  районі  та  м.
Слов’янську       Головного
управління  Держгеокадастру
у Донецькій області у  системі
документообігу

Уповноважена 
Міськрайонного  
управління у 
Слов’янському районі
та м. Слов’янську      
Головного 
управління 
Держгеокадастру у 
Донецькій області

З Не  пізніше
двонадцятого
календарного  дня  з
дня реєстрації заяви  у
Міськрайонному
управлінні  у
Слов’янському  районі
та  м.  Слов’янську
Головного
управління
Держгеокадастру  у
Донецькій області

9. Передача  довідки  з  державної
статистичної  звітності  про
наявність земель та розподіл їх
за  власниками  земель,
землекористувачами,  угіддями
адміністратору  центру  надання

Уповноважена
посадова  особа
Міськрайонного
управління  у
Слов’янському районі
та  м.  Слов’янську

В 1 робочий день  з  дня
реєстрації  довідки  у
Міськрайонному
управлінні  у
Слов’янському  районі
та  м.  Слов’янську



адміністративних  М.
Слов’янська  Слов’янської
міської ради     

Головного
управління
Держгеокадастру  у
Донецькій області

Головного
управління
Держгеокадастру  у
Донецькій області

10. Видача замовнику довідки з 
державної статистичної 
звітності про наявність земель 
та розподіл їх за власниками 
земель, землекористувачами, 
угіддями у паперовому вигляді 

Адміністратор  центру
надання
адміністративних 
м.  Слов’янська
Слов’янської  міської
ради     

В В  день  звернення
заявника  після
отримання довідки  із
супровідним  листом
від  Міськрайонного
управління  у
Слов’янському  районі
та  м.  Слов’янську
Головного
управління
Держгеокадастру  у
Донецькій області

Загальна кількість днів надання послуги – 14 календарних днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена 
законодавством) –

до 14 календарних
днів

Примітка: дії  або  бездіяльність  адміністратора  центру  надання  адміністративних  послуг
та/або  посадової  особи  Міськрайонного   управління  у  Слов’янському  районі  та  м.
Слов’янську      Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області можуть бути
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.


