
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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від ___.03.2021 року  № __

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

З  метою  забезпечення  ефективної  взаємодії  відділу  “Центр  надання
адміністративних послуг” з відділом архітектури та містобудування Збаразької міської
ради  та  відділом  охорони  здоров`я та  соціального  захисту  Збаразької  міської  ради,
розглянувши рішення сесії міської ради сьомого скликання від 03.06.2020р. №VІІ/39/7VІІ/39/7ІІ/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/39/7VІІ/39/7ІІІ/6/14 “Про доповнення Переліку адміністративних послуг,  які
надаються через відділ “ЦНАП” Збаразької  міської  ради”,  рішення №VІІ/39/7VІІ/39/7III/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/39/7VІІ/39/7ІІІ/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):
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/39/7VІІ/39/7ІІІ/6/14  від 05.03.2021р. “Про внесення змін
до переліку послуг”:

- затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг відповідно
до Розділу 10 Послуги відділу містобудування та архітектури:
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.

- внести зміни в технологічні картки адміністративних послуг  Розділу  06 Земельні
питання, а саме:
06-13 Надання дозволу на розробку детального плану території
06-14 Затвердження детального плану території

-  внести  зміни  в   технологічні  картки  адміністративних  послуг Розділу 07  Інші
питання місцевого значення (містобудування, житло, благоустрій тощо), а саме:
07-02 Присвоєння та зміна юридичних адрес
07-03 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна
07-20 Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди (ТС)

Збаразький міський голова                    Р.С. Полікровський
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