
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 __.09.2021 року  № ___

Про затвердження інформаційних  та 
технологічних карток адміністративних послуг 
відділу архітектури та містобудування 
Збаразької міської ради відповідно 
до рішення сесії від 31.08.2021р. №VІІІ/10/20 
та внесення змін до інформаційних карток

Розглянувши рішення  сесії  міської  ради  восьмого  скликання від  31.08.2021р.
№VІІІ/10/20 “Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаютьсяVІІІ/10/20 “Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаютьсяІІІ/10/20 “Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються
через  відділ  “ЦНАП”  Збаразької  міської  ради,  суб’єктом  надання  яких  є  відділ
архітектури  та  містобудування  Збаразької  міської  ради”,  розглянувши листи  відділу
архітектури та містобудування Збаразької міської ради від 09.08.2021р. №57/01-29 (вх.
№05-3859/2.6  від  10.08.2021р.),  від  02.09.2021  №65/01-29  (вх.№05-_____/2.6  від
02.09.2021р.),  керуючись  Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1.  Затвердити  інформаційні  та  технологічні  картки  нових  адміністративних
послуг  Розділу  10 “Послуги  відділу  архітектури  та  містобудування  Збаразької
міської ради” :

1 10-12 Присвоєння  адреси  щодо  об’єкта  будівництва  або  закінченого
будівництвом об’єкта (з 01 серпня 2021 року)

2 10-13 Коригування адреси щодо об’єкта будівництва (з 1 серпня 2021 року)

3 10-18 Зміна  адреси  щодо  закінченого  будівництвом  об’єкта  у  разі  його
об’єднання,  поділу  або  виділення частки  (крім  квартири,  житлового
або нежитлового приміщення тощо)”

4 10-20 Присвоєння  адреси  щодо  об’єкта  будівництва  або  закінченого
будівництвом об’єкта (до 01 серпня 2021 року) 

5 10-21 Коригування адреси щодо об’єкта будівництва (до 1 серпня 2021 року) 
6 10-22 Видача Витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про

присвоєння  адрес  Єдиної  державної  електронної  системи  у  сфері
будівництва

         2. Затвердити зміни до інформаційних карток адміністративних послуг Розділу 10
“Послуги відділу архітектури та містобудування Збаразької міської ради”:
-  „Оформлення  паспорта  прив’язки  тимчасової  споруди  для  здійснення



підприємницької діяльності” за кодом послуги 10-08;
- „Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним
нормам у жилі будинки” за кодом послуги 10-10.

Збаразький міський голова                    Р.С. Полікровський
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