
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
 Ч О Т И Р Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№VII/14/5                                                                                 від 31 січня 2017 року

Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, які
надаються Збаразькою міською радою

З  метою реалізації  прав,  свобод  і  законних інтересів  фізичних осіб  у  сфері 
отримання  адміністративних  послуг,  відповідно  до  Закону  України  «Про 
адміністративні послуги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються Збаразькою міською 
радою  через  центр  надання  адміністративних  послуг  при  Збаразькій  РДА,  що 
додається.

2.  Попередньо  прийняті   рішення  сесії  Збаразької  міської  ради   щодо  переліку 
адміністративних  послуг,   які  надаються  Збаразькою  міською  радою  через  центр 
надання адміністративних послуг вважати такими, що втратили чинність. 

    Міський голова Збаража                               Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Додаток  до рішення 
№VII/14/5 від 31.01.2017р.

Перелік адміністративних послуг Збаразької міської ради, які надаються через центр 
надання адміністративних послуг

1. Надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду

2. Поновлення  договору оренди землі

3. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
передачі її в оренду

4. Затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх 
у власність, оренду або постійне користування

5. Надання дозволу на видалення зелених насаджень на території Збаразької міської ради

6. Взяття громадян на квартирний облік, зняття з квартирного обліку

7. Оформлення свідоцтва про право власності на квартиру (будинок)

8. Виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на житлове приміщення

9.  Надання  одноразової  (матеріальної)  допомоги   малозабезпеченим  громадянам,  які 
опинилися в скрутній життєвій ситуації і проживають на території м. Збараж

10. Видача ордера на службове приміщення виконавчого  комітету Збаразької міської ради

11. Присвоєння адресного номеру будинкам, спорудам

12. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території міста Збараж

13. Видача ордера на жиле приміщення громадянам, які перебувають на квартирному обліку 
за місцем проживання при виконавчому комітеті Збаразької міської ради

14.  Надання  дозволу  на  виготовлення  технічної   документації   із  землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

15.  Надання згоди на передачу комунального майна в найм (оренду) і піднайм

16. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передача  у власність, оренду

17. Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

18.  Встановлення  режиму  роботи  об'єктів  торгівлі,  ресторанного  господарства  та  сфери 
послуг незалежно від форм власності

19. Надання дозволу на розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності



20. Про затвердження проекту землеустрою, щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки

21.  Надання дозволу на  проведення експертної  -  грошової  оцінки орендованої  земельної 
ділянки

22. Передача у власність громадян жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності 
м. Збаража

23.  Про  переоформлення  ордера  на  жиле  приміщення  у  будинках  державного  або 
громадського житлового фонду при  виконавчому комітеті  Збаразької   міської  ради (зміна 
основного квартиро наймача).

24. Виключення жилих приміщень з числа службових

25. Надання житлової площі у фонді житла для тимчасового проживання громадян

26. Надання жилих приміщень

27. Передача земельних ділянок у власність та користування  юридичним та фізичним особам

28. Дострокове припинення права користування земельною ділянкою

29. Надання рішення виконкому про виключення квартири із житлового фонду та  надання 
дозволу на її реконструкцію для використання в інших цілях

30. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна

31. Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки

32.  Надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної 
ділянки для передачі її у власність

33.   Надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної 
ділянки для передачі її у постійне користування

34. Надання дозволу на розроблення детального плану

35. Затвердження детального плану 

36. Затвердження експертної оцінки та надання дозволу на викуп земельної ділянки
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