
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 30.06.2021 року  № 156

Про затвердження інформаційних  та технологічних 
карток  адміністративних послуг відділу “Центр 
надання адміністративних послуг” Збаразької міської 
ради відповідно 
до рішення сесії від 22.06.2021р. №VІІІ/8/21

З метою забезпечення ефективної взаємодії відділу “Центр надання адміністративних
послуг”  з  усіма  суб`єктами  надання  адміністративних  послуг  та  забезпечення  надання
якісних  даміністративних  послуг, розглянувши  рішення  сесії  міської  ради  восьмого
скликання від 22.06.2021р.  №VІІІ/8/21 “Про затвердження змін та доповнень до ПерелікуVІІІ/8/21 “Про затвердження змін та доповнень до ПерелікуІІІ/8/21 “Про затвердження змін та доповнень до Переліку
адміністративних послуг, які надаються через відділ “ЦНАП” (далі — Перелік) Збаразької
міської  ради”,  керуючись  Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

      1.  У  зв`язку зі  зміною  назви  послуг Розділу  02  Реєстрація/зняття  з  реєстрації
мешканців та зміною платіжних реквізитів затвердити інформаційну та технологічну картки
адміністративої послуги 02-02 Зняття з реєстрації місця проживання
    1.1  У зв`язку зі  зміною  платіжних  реквізитів  затвердити  інформаційну  картку
адміністративної послуги 02-01 Реєстрація місця проживання особи 
    1.2  У  зв`язку зі зміною назви послуги  затвердити  інформаційні та технологічні картки
адміністративних послуг: 
02-05 Реєстрація місця перебування, 
02-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи або місця перебування особи
     1.3 У  зв`язку із доповненням  Розділу 02 Реєстрація/зняття з реєстрації  мешканців
адміністративними послугами:

02-01.1 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років
02-07 Надання письмової інформації про реєстрацію/основне місце проживання 

спадкодавця (інформація про оформлення спадщини)
02-08 Надання письмової інформації про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб
затвердити інформаційні та технологічні картки даних адміністративних послуг.

    2. Затвердити інформаційну та технологічну карти Розділу 04 Реєстрація нерухомості
04-04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень
    3. Затвердити інформаційну та технологічну картки нової адміністративної послуги, що
надається управлінням економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради, Розділу 07



“Інші питання місцевого значення (містобудування, житло, благоустрій тощо)” Переліку
- 07-30 Повідомна реєстрація колективних договорів, змін та доповнень до них.
      4. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг Розділу 07
“Інші питання місцевого значення (містобудування, житло, благоустрій тощо)” Переліку
(враховуючи вимоги наказу Мінсоцполітики №VІІІ/8/21 “Про затвердження змін та доповнень до Переліку136 від 18.03.2021р.):

1. 07-28 Видача  особі  подання  про  можливість  призначення  її  опікуном  або
піклувальником  повнолітньої  недієздатної  особи  або  особи,  цивільна
дієздатність якої обмежена

2. 07-29.1 Видача  дозволу  опікуну  на  вчинення  правочинів  щодо  відмови  від
майнових прав підопічного

3. 07-29.2 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових
зобов’язань від імені підопічного

4. 07-29.3 Видача  дозволу  опікуну  на  вчинення  правочинів  щодо  укладення
договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній
реєстрації,  в  тому  числі  договорів  щодо  поділу  або  обміну  житлового
будинку, квартири

5. 07-29.4 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів
щодо іншого цінного майна

6. 07-29.5 Видача  дозволу  опікуну  на  вчинення  правочинів  щодо  управління
нерухомим  майном  або  майном,  яке  потребує  постійного  управління,
власником якого є підопічна недієздатна особа

7. 07-29.6 Видача  дозволу  опікуну  на  вчинення  правочинів  щодо  передання
нерухомого  майна  або  майна,  яке  потребує  постійного  управління,
власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління
іншій особі

8. 07-25.1 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі,  дієздатність якої
обмежена,  на  вчинення  правочинів  щодо  відмови  від  майнових  прав
підопічного

9. 07-25.2 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі,  дієздатність якої
обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань
від імені підопічного

10. 07-25.3 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі,  дієздатність якої
обмежена,  на  вчинення  правочинів  щодо  укладення  договорів,  які
підлягають нотаріальному посвідченню та  (або)  державній реєстрації,  в
тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

11. 07-25.4 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі,  дієздатність якої
обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого
цінного майна

07-01  Встановлення  обмеженого  платного  або  безоплатного  користування  чужою
земельною ділянкою (сервітуту) 
07-04 Видача ордеру на видалення зелених насаджень
07-12 Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального
господарства,  торгівлі  та  громадського  харчування,  побутового  обслуговування,  що
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад
07-07 Видача ордера на жиле приміщення
07-07.1 Видача ордера на службове жиле приміщення
     5.  Затвердити  інформаційні  та  технологічні  картки  Розділу  10  Послуги  відділу
архітектури та містобудування:



10-08  Оформлення  паспорта  прив’язки  тимчасової  споруди для  здійснення
підприємницької діяльності
10-09  Продовження  строку  дії  паспорта  прив’язки  тимчасової  споруди для  провадження
підприємницької діяльності
10-16 Надання дозволу на розробку детального плану території
10-17 Затвердження детального плану території
10-18 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна
10-19 Присвоєння та зміна юридичних адрес
      6.  Затвердити  інформаційні  та  технологічні  картки  нових  адміністративних  послуг
Розділу 05 “Реєстрація бізнесу та громадських об`єднань” :
05-01 Державна реєстрація створення юридичної особи 
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
05-13 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.
    7. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг   Розділу 08
Питання  соціального  захисту  громадян (послуги  надаються  Управлінням  соціального
захисту населення Тернопільської РДА),  враховуючи вимоги наказу Мінсоцполітики №VІІІ/8/21 “Про затвердження змін та доповнень до Переліку136
від 18.03.2021р.:

1 08-01 Надання  субсидії  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-
комунальних  послуг,  придбання  скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого
пічного побутового палива

2 08-02 Призначення пільги  на  придбання  палива,  у  тому  числі  рідкого,
скрапленого балонного газу для побутових потреб  

3 08-02.1 Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг
4 08-03 Призначення тимчасової  державної  допомоги  дітям,  батьки  яких

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину
або місце їх проживання чи перебування невідоме

5 08-04 Призначення одноразової  винагороди  жінкам,  яким  присвоєно  почесне
звання України “Мати-героїня”

6 08-06 Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають
права на пенсію чи соціальну допомогу

7 08-08 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
8 08-09 Призначення державної  допомоги  у  зв’язку  з  вагітністю  та  пологами

жінкам,  які  не  застраховані  в  системі  загальнообов’язкового державного
соціального страхування

9 08-10 Призначення державної допомоги при народженні дитини
10 08-10.1 Призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»
11 08-11 Призначення державної допомоги при усиновленні дитини
12 08-12 Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку

чи піклування
13 08-13 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям
14 08-14 Призначення  державної  соціальної  допомоги  особам  з  інвалідністю  з

дитинства та дітям з інвалідністю
15 08-15 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та

дітьми з інвалідністю
16 08-16 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права

на пенсію, та особам з інвалідністю
117 08-17 Призначення державної соціальної допомоги на догляд
18 08-18 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні

послуги  з  догляду  без  здійснення  підприємницької  діяльності  на
непрофесійній основі



19 08-20 Призначення 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

20 08-21 Призначення  щомісячної  адресної  грошової  допомоги  внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг

21 08-23 Призначення  одноразової  грошової/матеріальної  допомоги    особам  з
інвалідністю та дітям з інвалідністю

22 08-24 Призначення  та  виплата одноразової  компенсації  сім’ям,  які  втратили
годувальника  із  числа  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,  смерть  яких  пов’язана  з  Чорнобильською
катастрофою

23 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

24 08-26 Призначення  одноразової  компенсації  батькам  померлого  учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з
Чорнобильською катастрофою

25 08-26.1 Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій та
випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у
складанні  ядерних зарядів  та здійснення на них регламентних робіт,
віднесеним до категорій 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської
катастрофи,  віднесеним до  категорій  1,  або  2,  або  3;  потерпілим від
радіаційного опромінення віднесеним до категорій 1, або 2.

26 08-26.2 Призначення  компенсацій  та  допомоги  дітям,  які  потерпіли  від
Чорнобильської  катастрофи,  дітям  з  інвалідністю,  інвалідність  яких
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам 

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

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

29 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

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

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

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

33 08-33 Видача  направлення  до  реабілітаційних  установ  особам  з  інвалідністю,
дітям з  інвалідністю,  дітям віком до трьох років,  які  належать  до групи
ризику щодо отримання інвалідності 

34 08-34 Видача направлення на проходження обласної,  центральної  міської  у мм.



Києві  та  Севастополі  медико-соціальної  експертної  комісії  для  взяття  на
облік  для  забезпечення  осіб  з  інвалідністю  та  законних  представників
дітей з інвалідністю автомобілем

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

36 08-37.3 Видача посвідчень членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
37 08-37.4 Встановлення статусу учасника війни
38 08-37.5 Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
39 08-38.1 Взяття  на  облік  для  забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням

(путівками) осіб з інвалідністю
40 08-38.3 Взяття  на  облік  для  забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням

(путівками) ветеранів  війни  та  осіб,  на  яких  поширюється  дія  Законів
України “Про статус ветеранів війни,  гарантії  їх  соціального захисту” та
“Про жертви нацистських переслідувань”

41 08-38.4 Взяття  на  облік  для  забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням
(путівками) громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи

42. 08-39 Видача  посвідчення  особам  з  інвалідністю  та  особам  з  інвалідністю  з
дитинства

43. 08-40 Призначення  державної  допомоги  одному  з  батьків,  усиновлювачам,
опікунам,  піклувальникам,  одному  із  прийомних  батьків,  батькам-
вихователям,  які  доглядають  за  хворою  дитиною,  якій  не  встановлено
інвалідність 

44. 08-41 Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім’ях

45. 08-42 Призначення  тимчасової  державної  соціальної допомоги  непрацюючій
особі,  яка  досягла  загального  пенсійного  віку,  але  не  набула  права  на
пенсійну виплату 

46. 08-43 Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці

       8. У зв`язку зі зміною суб'єктів надання адміністративних послуг (а саме: надання даних
послуг  буде  здійснювтись  не  тільки  спеціалістами  відділу  у  Збаразькому  районі  ГУ
Держгеокадастру  у  Тернопільській  області,  а  і  головним  спеціалістом  з  питань  надання
інформації з Державного земельного кадастру відділу містобудування та земельних відносин
Збаразької міської ради) внести відповідні зміни до інформаційних та технологічних карток
Розділу 06 Земельні питання.  Тобто у графі “суб`єкт надання адміністративної послуги”
буде зазначено:  відділ у Збаразькому районі ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області/
головний спеціаліст з питань надання інформації з Державного земельного кадастру відділу
містобудування  та  земельних  відносин Збаразької  міської ради та,  відповідно,  затвердити
інформаційні та технологічні картки:

1 06-20 Видача  витягу  з  технічної  документації  про  нормативно-грошову оцінку
земельної ділянки

2 06-25 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку

3 06-26 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки,
що містить узагальнену інформацію про землі (території)    

4 06-27 Надання  відомостей  з  Державного  земельного  кадастру  у  формі
викопіювання  з  картографічної  основи  Державного  земельного
кадастру, кадастрової карти (плану) 

          9. Затвердити інформаційні та технологічні картки Розділу 06 Земельні питання:



06-02 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду
земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.
06-07 Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності.
06-11 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення

06-22 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру,
яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

06-24 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

06-24.1 Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей
про  одержання  у  власність  земельної  ділянки  у  межах  норм  безоплатної
приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

06-28.1 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну
ділянку з видачею витягу

Збаразький міський голова                    Р.С. Полікровський
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