
_____________________________________________________________________________ 
Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області 
Видача погодження розміщення на об’єктах благоустрою тимчасових гаражів для громадян  пільгових 

категорій для зберігання транспорту на території  Кременчуцької міської територіальної громади 
               ІК 28-19 (версія 02) 

Сторінка 1 з 3 
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ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 
Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 
 

 

 
Видача погодження розміщення на об’єктах благоустрою тимчасових гаражів для 

громадян  пільгових категорій для зберігання транспорту на території 
Кременчуцької міської територіальної громади 

 
 

1.  Порядок та спосіб 
подання документів 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 
особу; або уповноваженою особою, за пред’явленням 
документів, що посвідчують особу та повноваження. 
 
Документи подаються за місцем розташування об’єкта 
– на території Кременчуцької міської територіальної 
громади. 

2.  Перелік документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної 

послуги 

1. Заява встановленого зразка.  
2. Паспорт громадянина України (копія). 
3. Ідентифікаційний номер (копія). 
4. Довіреність для уповноваженої особи (копія, засвідчена в 
установленому порядку).  
5. Технічний паспорт автотранспортного засобу з ручним 
керуванням,  який  знаходиться  у  власності  цієї  особи  
або  довідка  про отримання  транспортного засобу 
відповідно до Порядку забезпечення інвалідів  
автомобілями, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.07.2006 №  999, або технічний 
паспорт автотранспортного засобу опікуна особи з 
інвалідністю, у разі наявності документів, що посвідчують 
повноваження опікуна (копія). 
6. Посвідчення особи з інвалідністю (копія). 
7. Довідка медичної установи щодо наявності 
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захворювання опорно-рухового апарату (копія). 
8. Посвідчення водія (копія). 
9. Висновок обласної медико-соціальної експертної комісії 
про наявність у особи з інвалідністю медичних показань 
для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність 
протипоказань до керування ним залежно від умов 
забезпечення автомобілем (копія). 
10. Документи, що посвідчують повноваження опікуна, за 
наявності (копії). 
 
Примітка: копії звіряються з оригіналами. 

3.  Платність 
(безоплатність) 

надання 
адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

4.  Строк надання 
адміністративної 

послуги 

30 календарних  днів 
 

5.  Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 

послуги 

1. Подання неповного пакета документів. 
2. В разі невідповідності місця розміщення тимчасового 
гаража містобудівній документації, будівельним нормам, 
державним стандартам і правилам. 

6.  

Результат надання 
адміністративної 

послуги 

1.Копія рішення виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району Полтавської області 
про погодження розміщення на об’єктах благоустрою 
тимчасових гаражів для громадян  пільгових категорій для 
зберігання транспорту.  
2. Інформація на відповідність містобудівній документації  
3. Графічний  матеріал  із зазначенням  місця  
розташування  та  розмірів  земельної ділянки, кресленнями 
контурів споруди та її розмірів з прив’язкою до місцевості, 
виконаний на топографо-геодезичній основі М 1:500. 
Або 
 4. Мотивована відмова. 

7.  Способи отримання 
відповіді 

(результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 
особу; або уповноваженою особою, за пред’явленням 
документів, що посвідчують особу та повноваження 

8.  Акти законодавства, 
що регулюють 

порядок та умови 
надання 

адміністративної 
послуги 

1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ст.ст. 34, 40; 
 2.Закон України  «Про регулювання містобудівної 
діяльності». 
3.Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю»; 
4.Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19.07.2006 № 999; 
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5.Порядок розміщення тимчасових гаражів для громадян 
пільгових категорій на території м. Кременчука, 
затверджений рішенням виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради від 16.03.2018  № 249 

9.  Відповідальний за 
виконання 

Управління містобудування та архітектури Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 
м. Кременчук, площа Перемоги, 2, тел. (0536) 741858  
E-mail: uma@.sat.poltava.ua 

 

 

 




