
 ДОЛИНСЬКА        Затверджено 

    МІСЬКА РАДА    рішенням виконкому від 13.10.2020 № 125 

із змінами від 21.01.2021 № 16 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги (14-03) 

 

ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

 
Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги 

 

Центр надання 

адміністративних послуг 

(найменування, 

місцезнаходження, режим 

роботи, телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайту) 

 

Відділ економічного аналізу, прогнозування, торгівлі, 

транспорту та АПК управління економіки 

 

 

Управління надання адміністративних послуг 

м. Долина, вул. Грушевського, 18 

Режим роботи: 

понеділок-середа: 09:00-16:00 
четвер: 09:00-20:00 

п’ятниця: 08:00-15:00 

субота, неділя – вихідний день 

телефон: 2-50-53, 0987344643 

ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com 

www.cnap.dolyna.if.ua 

        Віддалені робочі місця адміністраторів 

вул. Шевченка, 103а с. Лоп’янка 0347421397 

вул. Івана Франка, 303а, с. Грабів 0347421360 

вул. Тур’янська, 40 с. Мала Тур’я 54414 

вул. Центральна, 22, с. Солуків 51500 

вул. Шевченка, 4 с. Якубів. 

Режим роботи:  

понеділок, вівторок, середа, четвер з 08:00 год. до 16:00 год 

п’ятниця з 08:00 год. до 15:00 год. 

перерва на обід з 12:00 год. до 13:00 год.  

субота, неділя - вихідні 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

1. Заява довільної форми. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців із обов’язковим зазначенням виду 

економічної діяльності: 93.21 – функціонування атракціонів і 

тематичних парків; 

3. Нотаріально засвідчені дозволи територіального відділення 

Держгірпромнагляду України на виконання (монтаж, 

демонтаж, технічне обслуговування) та експлуатацію 

устаткування підвищеної небезпеки; 

4.Інформація про реєстрацію та взяття на облік в 

територіальному управлінні Держгірпромнагляду в Івано-

Франківській області; 

5. Свідоцтво управління культури Івано-Франківської ОДА про 

проведення гастрольного заходу. 

Порядок та спосіб  

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

У паперовій формі документи подаються заявником особисто 

або його представником (законним представником) або 

надсилаються  поштою. 

 

Платність (безоплатність)  Безоплатно. 

Строк надання 

адміністративної послуги: 

30 календарних днів. 

http://www.cnap.dolyna.if.ua/


Результат надання 

адміністративної послуги 

Розпорядження про надання дозволу на організацію та 

проведення гастрольних заходів 

Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисто або надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

1. Закон України «Про гастрольні заходи в Україні» 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 р. № 

35 «Про затвердження Порядку організації та проведення 

гастрольних заходів» 

3. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 01.03.2006 р. № 110 «Про затвердження Правил 

будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» 
 


