
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

В И КО Н А ВЧ И Й  КО М І Т Е Т

 РІШЕННЯ

від 19.03.2021 року  № 52

Про затвердження інформаційних  та технологічних 
карток  адміністративних послуг відділу “Центр 
надання адміністративних послуг” Збаразької міської 
ради (зі змінами)

З метою забезпечення ефективної взаємодії відділу “Центр надання адміністративних
послуг” з відділом архітектури та містобудування Збаразької міської ради, відділом охорони
здоров`я та соціального захисту Збаразької міської ради,  відділом соціального забезпечення
№2 Управління соціального захисту населення Тернопільської ОДА, розглянувши рішення
сесії  міської  ради  сьомого скликання  від  03.06.2020р.  №VІІ/39/7 “ІІ/39/7  “Про утворення  Центру
надання  адміністративних  послуг  (ЦНАП)  Збаразької  міської  ради,  як  структурного
підрозділу - відділу “Центр надання адміністративних послуг”, від 05.03.2021р. №VІІ/39/7 “ІІІ/6/14
“Про доповнення  Переліку адміністративних послуг,  які  надаються  через  відділ  “ЦНАП”
Збаразької  міської ради”, рішення №VІІ/39/7 “III/6/12 “Про  затвердження  Положення про порядок
надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які
опинилися  у  скрутній  життєвій  ситуації  і  проживають  на  території  Збаразької  громади”,
керуючись  Законом України “Про місцеве  самоврядування  в  Україні”  виконавчий комітет
міської ради

В И Р І Ш И В :

1.  Розглянувши  рішення  сесії  №VІІ/39/7 “ІІІ/6/12  від  05.03.2021  року  “Про  затвердження
Положення  про  порядок  надання  одноразової  матеріальної  (фінансової)  допомоги
малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і проживають на
території  Збаразької  громади”  внести  зміни  до  інформаційних  та  технологічних  карток
Розділу 07  Інші питання місцевого значення (містобудування, житло, благоустрій тощо)
відповідно до вищезазначеного рішення сесії:
07-13 Надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги громадянам, які є учасниками
АТО та ООС (Донецька та Луганська область).
07-14  Надання  матеріальної  (фінансової)  допомоги громадянам,  які  були  мобілізовані  до
Збройних сил України або добровільно вступили до Національної гвардії України, що стали
на захист цілісності України, та повернулись із зони АТО та ООС (Донецька та Луганська
область)  у  разі  надання  підтверджуючих  документів,  що  захворювання  виникло  під  час
проходження служби.
07-15  Надання матеріальної (фінансової) допомоги сім'ям, члени яких були мобілізовані до
Збройних сил України або добровільно вступили до Національної гвардії України та загинули
під час захисту цілісності  України беручи участь у АТО та ООС (Донецька та Луганська
область).



07-16  Матеріальна  (фінансова)  допомога  громадянам  міста,  які  потерпіли  від  наслідків
пожежі — зазнали втрат чи пошкодження житла, майна
07-17  Надання матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим родинам чи самотнім
громадянам, які опинилися в скрутній життєвій ситуації: у разі тривалого лікування та інших
особливих обставин.
07-18  Надання  матеріальної  (фінансової)  допомоги на  часткове  відшкодування  витрат  на
поховання непрацюючих громадян, що не досягли пенсійного віку.

2. Розглянувши рішення сесії  №VІІ/39/7 “ІІІ/6/14  від 05.03.2021р. “Про внесення змін до
переліку послуг”,  лист відділу архітектури та містобудування Збаразької  міської  ради від
22.02.2021 року №08/01-29 (вх.№05-571/2.6 від 22.02.2021р.):

-  затвердити  інформаційні  та  технологічні  картки  адміністративних  послуг  Розділу  10
Послуги відділу архітектури та містобудування Збаразької міської ради:
10-01 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
10-02 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
10-03 Видача дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
10-04 Видача містобудівних умов та обмежень на проектування об’єкта будівництва;
10-05  Внесення  змін  до  містобудівних  умов  та  обмежень  на  проектування  об’єкта
будівництва;
10-06 Скасування містобудівних умов та обмежень на проектування об’єкта будівництва;
10-07 Розгляд  відповідності  намірів  щодо  місця  розташування  тимчасової  споруди  для
провадження підприємницької діяльності;
10-08 Оформлення паспорта прив’язки для провадження підприємницької діяльності; 
10-09 Продовження  строку  дії  паспорта  прив’язки  для  провадження  підприємницької
діяльності;
10-10 Переведення  дачних  і  садових  будинків,  що  відповідають  державним  будівельним
нормам, у жилі будинки;
10-11 Видача довідки на розроблення проектно-кошторисної документації на газифікацію.
- у зв`язку зі зміною суб`єкта надання адміністративних послуг внести зміни в технологічні
картки адміністративних послуг Розділу 06 Земельні питання (послуги надаються  відділом
архітектури та містобудування Збаразької міської ради), а саме:
06-13 Надання дозволу на розробку детального плану території;
06-14 Затвердження детального плану території.

        3. У зв`язку зі зміною суб'єктів надання адміністративних послуг внести відповідні зміни
до інформаційних та технологічних карток:
-  Розділ  05  Реєстрація бізнесу  (послуги надаються працівниками відділу “Центр надання
адміністративних послуг” Збаразької міської ради)
05-01 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)
05-02  Державна  реєстрація  створення  відокремленого  підрозділу  юридичної  особи  (крім
громадського формування)
05-03  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім
громадського формування)
05-04  Державна  реєстрація  внесення  змін  до  відомостей  про  відокремлений  підрозділ
юридичної особи (громадського формування),
05-05  Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського
формування)
05-06 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи
(крім громадського формування) 
05-07  Державна  реєстрація  зміни  складу  комісії  з  припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної комісії) юридичної особи крім громадського формування)



05-08 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного
статуту (крім громадського формування)
05-09 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на
підставі власного установчого документа (крім громадського формування)
05-10  Державна  реєстрація  припинення  юридичної  особи  в  результаті  її  ліквідації  (крім
громадського формування)
05-11  Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім
громадського формування)
05-12  Державна  реєстрація  рішення  про  виділ  юридичної  особи  (крім  громадського
формування)
05-13 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем
05-14  Державна  реєстрація  припинення  підприємницької  діяльності  фізичної  особи  -
підприємця за її рішенням
05-15 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,
у  тому  числі  змін  до  установчих  документів  юридичної  особи  (крім  громадського
формування)
05-16 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01
липня 2004 р.,  відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)
05-17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
05-18  Державна  реєстрація  включення  відомостей  про  фізичну  особу  -  підприємця,
зареєстровану до 01 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
05-19  Виправлення  помилок,  допущених  у  відомостях  Єдиного  державного  реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців та громадських формувань
05-20  Видача  виписки  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  —
підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля
1.1  Видача  витягу  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань.
1.2 Видача  документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи,
громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця
05-21 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
05-22 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу
юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань

-  Розділ  08  Питання  соціального  захисту  громадян (послуги  надаються  відділом
соціального  забезпечення  №2  Управління  соціального  захисту  населення  Тернопільської
ОДА)

08-01 Надання  субсидії  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних
послуг,  придбання  скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого  пічного  побутового
палива

08-02 Надання пільги на придбання твердого  палива і скрапленого газу

08-03 Надання  тимчасової  державної  допомоги  дітям,  батьки  яких  ухиляються  від
сплати  аліментів  не  мають  можливості  утримувати  дитину  або  місце  їх
проживання невідоме

08-04 Призначення  одноразової  винагороди  жінкам,  яким  присвоєно  почесне  звання
України “Мати-героїня”



08-06 Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на
пенсію чи соціальну допомогу

08-07 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

08-08 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

08-09 Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не
застраховані  в  системі  загальнообов’язкового  державного  соціального
страхування

08-10 Надання державної допомоги при народженні дитини

08-11 Надання державної допомоги при усиновленні дитини

08-12 Надання  державної  допомоги  на  дітей,  над  якими  встановлено  опіку  чи
піклування

08-13 Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

08-14 Надання державної  соціальної  допомоги особам з  інвалідністю з  дитинства  та
дітям з інвалідністю

08-15 Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з
інвалідністю

08-16 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю

08-17 Надання державної соціальної допомоги на догляд

08-18 Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

08-19 Надання щомісячної  компенсаційної  виплати непрацюючій особі,  яка  здійснює
догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла 80-річного
віку

08-20 Надання щомісячної грошової допомоги особі,  яка проживає разом з особою з
інвалідністю  I  чи  II  групи  внаслідок  психічного  розладу,  який  за  висновком
лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за нею

08-21 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття  витрат на  проживання,  в  тому числі  на  оплату житлово-
комунальних послуг

08-22 Призначення  одноразової  грошової  допомоги  у  разі  загибелі  (смерті)  або
інвалідності  волонтера  внаслідок  поранення  (контузії,  травми  або  каліцтва),
отриманого  під  час  надання  волонтерської  допомоги  в  районі  проведення
антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів

08-23 Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги особам з інвалідністю
та дітям з інвалідністю

08-24 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа
осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

08-25 Призначення  одноразової  компенсації  дружинам (чоловікам),  якщо та  (той)  не
одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою,  участю  у  ліквідації  наслідків  інших  ядерних  аварій,  у  ядерних
випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні
ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

08-26 Призначення  одноразової  компенсації  батькам  померлого  учасника  ліквідації
наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  смерть  якого  пов’язана  з
Чорнобильською катастрофою



08-27 Призначення  грошової  компенсації  вартості  проїзду  до  санаторно-курортного
закладу і  назад  особам з  інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них
особам

08-28 Призначення  грошової  компенсації  особам  з  інвалідністю  замість  санаторно-
курортної путівки

08-29 Призначення  грошової  компенсації  вартості  проїзду  до  санаторно-курортного
закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб
з  інвалідністю  I  та  II  групи  з  наслідками  травм  і  захворюваннями  хребта  та
спинного мозку

08-30 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування осіб з інвалідністю

08-31 Призначення  грошової  компенсації  замість  санаторно-курортної  путівки
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

08-32 Призначення  грошової  компенсації  особам з  інвалідністю на  бензин,  ремонт  і
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

08-33 Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю
до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та /  або органів
соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)

08-34 Видача  направлення  на  проходження  обласної,  центральної  міської  у  м.  Києві
медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з
інвалідністю автомобілем

08-35 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

08-36 Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку
та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і
праці  психоневрологічного  інтернату  дитячого  будинку-інтернату  або
молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

08-37

08.37.1
08.37.2
08-37.3
08-37.4
08-37.5
08-37.6

Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:
1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
4) учасникам війни
5) особам з інвалідністю внаслідок війни
6) особам, які постраждали від торгівлі людьми

08-38 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

08-38.1 1)осіб з інвалідністю в з дитинства та внаслідок загального захворювання

08-38.2 2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким
установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

08-38.3 3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту”  та  “Про жертви  нацистських
переслідувань”

08-38.4 4)  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  шляхом
надання  щорічної  грошової  допомоги  для  компенсації  вартості  путівок  через
безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

08-39 Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

08-40 Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

08-41 Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

08-42 Призначення  тимчасової  державної  допомоги  непрацюючій  особі,  яка  досягла



пенсійного віку ,але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю
страхового стажу

08-43 Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

– Розділ  08  Питання  соціального  захисту  громадян (послуга  надається  відділом
охорони здоров`я та соціального захисту Збаразької міської ради):
08-05 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Збаразький міський голова                    Р.С. Полікровський
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