До уваги!

До уваги мешканців

м. Мала Виска та Маловисківського району!

15 червня 2017 року з 0900 год. планується виїзний прийом громадян начальником
управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області Бем
Світланою Миколаївною до м. Мала Виска
з питань застосування законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Для попереднього запису на прийом, бажаючих просимо заздалегідь повідомити
управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області за
тел. (0522) 22-36-16

Телефон для довідок 5 33 73

До уваги фізичних та юридичних осіб!

З метою упередження можливості рейдерських атак на нерухоме майно, необхідно внест
и відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про майно,
яке зареєстроване до 01 січня 2013 року у тому числі договорів оренди, які були
зареєстовані органами Держгеокадастру України.
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До відома водокористувачів!

Станом на поточний час дозволи на спеціальне водокористування у разі використання
води водних об’єктів загальнодержавного значення видаються Департаментом екології
та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Законом України від 07 лютого 2017 року № 1830-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням
документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» внесено зміни
до Водного кодексу України, які набирають чинності з 04 червня 2017 року, згідно з
якими дозволи на спеціальне водокористування будуть видаватись територіальними
органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
розвитку водного господарства. Крім того, Законом встановлено вичерпний перелік
документів, необхідних для його отримання.

Враховуючи, що термін розгляду документів, визначений законодавством, становить 30
календарних днів, а повноваження Департаменту в частині видачі дозволів на
спеціальне водокористування припиняються з 04 червня 2017 року, просимо врахувати
зазначене при вирішенні питання щодо терміну подачі заяви для отримання дозволу.

З метою сприяння веденню господарської діяльності в правовому полі та забезпечення
права водокористувачів на своєчасне отримання документів дозвільного характеру,
просимо взяти до уваги надану інформацію щодо подання документів стосовно
отримання дозволів на спеціальне водокористування.

Телефон для довідок 5 33 73

До уваги власників відходів!
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Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.05.2016
року № 186 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи
здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами», Декларація про
відходи може подаватися через Центр надання адміністративних послуг
райдержадміністрації або безпосередньо суб’єктом господарювання через електронну
систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (електронна
адреса: http://e-eco.gov.ua або через веб-сайт Міністерства екології та природних
ресурсів України) до 20 лютого року, що настає за звітним

До уваги громадських формувань! Щодо порядку
внесення змін до статуту у зв’язку з приведенням його
у відповідність до норм Податкового кодексу України
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 затверджено
Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення
неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення, згідно з
яким неприбуткові організації, які не приведуть свої установчі документи відповідно до
норм пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, після 1 січня 2017 року
виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У зв’язку з цим рекомендуємо зареєстрованим громадським організаціям, організаціям
роботодавців, професійним спілкам внести зміни до свої статутів шляхом прийняття нової
редакції у порядку визначеному статутом.

Згадані зміни повинні передбачати:

1. заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників
(учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

2. передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або
зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її
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ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Додатково рекомендуємо одночасно з приведенням статуту у відповідність з податковим
кодексом внести зміни та привести статут у відповідність із Законом України «Про
громадські об’єднання», а у разі зміни назви вулиці додатково включити до порядку
денного органу який уповноважений приймати рішення ще і питання щодо зміни адреси
місцезнаходження.

Документи можна подати до найближчого центру надання адміністративних послуг , до
Центрів з надання правової допомоги
або до
Головного територіального управління юстиції
.
Документи приймаються протягом всього робочого дня, тобто з 8 години 30 хвилин до 17
години 30 хвилин (у п'ятницю до 16 години 15 хвилин), вихідні дні : субота, неділя.

Для державної реєстрації необхідно подати (на прикладі громадської організації):

1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу
управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські
об’єднання, політичні партії;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту
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громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі
державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що
містяться в установчому документі .

Адміністративний збір за державну реєстрацію змін що пов’язані з приведенням
установчих документів у відповідність до чинного законодавства не справляється.

У разі виникнення питань телефонуйте на гарячу лінію за телефоном 0522 22-24-09
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