
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

 

Про внесення змін до Переліку 

адміністративних послуг, які надаються 

через відділ “ЦНАП” Збаразької міської ради 

 

 

 З метою забезпечення надання громадянам Збаразької міської територіальної громади  

адміністративних послуг відповідно до вимог чинного законодавства, розглянувши 

розпорядження КМУ від 16.05.2014р. №523 (в редакції розпорядження КМУ від 18.08.2021р. 

№969-р) “Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання 

адміністративних послуг”, лист ________________, керуючись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

                                                                                                       

ВИРІШИЛА 
 

1. Додати нові розділи до Переліку, а саме: 

___________________________________ 

 

2. Виключити з Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ “ЦНАП” 

Збаразької міської ради (далі - Перелік) наступні послуги: 

У Розділі 06 Земельні питання адміністративну послугу 06-08 Надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в оренду, 

власність або користування змінити на наступні: 

06-08.1 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для послідуючого продажу; 

06-08.2 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування; 

06-08.3 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для передачі її в оренду. 

 

З метою впорядкування Переліку виключити з Розділу 07 Інші питання місцевого значення 

(містобудування, житло, благоустрій тощо) послугу 07-01 Встановлення обмеженого 

платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту), присвоїти 

відповідно номер 06-30 Розділу 06 Земельні питання 

 

2. Доповнити Розділ 06 Земельні питання Переліку наступними адміністративними 

послугами: 

1 06-30 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для послідуючого продажу 

2 06-31 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування 

3 06-32 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

4 06-33 Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцій) 

5 06-34 Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права 

постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови 

землевласника, землекористувача 



6 06-35 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у межах безоплатної приватизації 

7 06-36 Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів 

8 06-37 Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель 

9 06-38 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки у межах населених пунктів 

10 06-39 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

11 06-40 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти 

нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб 

 

4. Включити до Переліку адміністративні послуги наступних суб'єктів надання 

адміністративних послуг: 

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради 

1  Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: “Кандидат у майстри спорту 

України” та І спортивний розряд 

2  Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: ІІ та ІІІ спортивний розряд 

 

 

 Управління соціального захисту населення Тернопільської РДА 

1  Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної 

адаптації 

2  Встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи, яка добровільно 

забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому 

числі провадила волонтерську діяльність та загинула (пропала безвісти), 

померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання 

3  Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань 

4  Надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності 

5  Позбавлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності за заявою 

особи 

6  Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), 

інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення 

інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які 

призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для 

проходження служби у військовому резерві 

7  Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера 

внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час 

надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту 

8  Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення 

9  Прийняття рішення про надання грошової компенсації постраждалим, 



житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації 

10  Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюка” 

11  Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 

12  Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші 

ходять за дитиною” 

13  Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки 

особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам 

14  Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників 

Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) таких 

осіб 

15  Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) 

16  Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

17  Видача направлення на отримання послуг із психологічної реабілітації 

постраждалим учасникам Революції Гідності, ветеранам війни з числа 

учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членам їх 

сімей та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб 

18  Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми 

19  Прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду 

постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа 

учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів їх 

сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб до суб’єктів надання 

послуг для проходження психологічної реабілітації та назад 

20  Прийняття рішення про відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з 

використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і 

плавучих засобів фізичних або юридичних осіб 

21  Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років 

(включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до 

реабілітаційної установи 

22  Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання 

реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей 

з інвалідністю” 

 

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області 



1  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах 
територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу 

2  Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі 
в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею 
витягу 

3  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 
використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу 

4  Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 

5  Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного 
кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення 

6  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про землі в межах території 
адміністративно-територіальних одиниць 

7  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

8  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 
документів, що створюються під час ведення Державного земельного 
кадастру 

9  Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта 
речового права у Державному земельному кадастрі 

 

 

Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради 
1. Реєстрація пасіки 

 

 

3. На черговому засіданні виконавчого комітету Збаразької міської ради затвердити 

інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг відповідно до затверджених 

даним рішенням змін. 

 

 

 

 

Збаразький міський голова            Р.С. Полікровський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради 

  

Напованець Р.П. 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету 

  

Присяжнюк О.А. 



Начальник відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” 

 Петрієва А.О. 

 

 

 

 

 

 

 


