
 
 
 

З БА 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 24.11.2021 року  №____ 
 

Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг 
 

 Розглянувши рішення сесії міської ради восьмого скликання від 19.11.2021р. 

№VІІІ/11/__ “Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ “ЦНАП” Збаразької міської ради”, 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 Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради від 

12.11.2021р. №_____ (вх.№05-_____/2.6 від 12.11.2021р.), 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 адміністративних послуг Розділу 

07 Інші питання місцевого значення (містобудування, житло, благоустрій тощо)  
Переліку наступними адміністративними послугами: 

07-31 01253 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: “Кандидат у майстри 

спорту України” та І спортивний розряд 

07-32 01252 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: ІІ та ІІІ спортивний 

розряд 

    2. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг Розділу 

01 Реєстрація актів цивільного стану 

01-01 00030 Державна реєстрація народження дитини та її походження 

01-07 01369 Державна реєстрація народження (при наданні комплексної послуги 

«єМалятко») 

  2.1. У пункті 2 рішення виконавчого комітету від 20.08.2021 року №239 

“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” виключити фразу “визнати недійсними 
інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги №01-01 
Державна реєстрація народження, затверджену рішенням виконавчого 

комітету від 30.09.2020 року №119 “Про затвердження інформаційних та 
технологічних карток  адміністративних послуг відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” Збаразької міської ради”, тобто вважати 
дійсними станом на ___2021 року інформаційну та технологічну картки 
адміністративної послуги Розділу 01 Реєстрація актів цивільного 

стану 01-01 Державна реєстрація народження. 



    3. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг Розділу 

12 Послуги Державної інспекції архітектури та містобудування України і, 

відповідно, наступними адміністративними послугами:



12-01 00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт 

12-02 Немає 

коду 

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт 

12-03 Немає 

коду 

Припинення права на початок виконання підготовчих робіт, 

набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника 

12-04 01189 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих 

робіт 

12-05 01218 

01209 

01208 

Реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт 

12-06 00146 

01219 

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт 

12-07 01188 Припинення права на початок виконання будівельних робіт, 

набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника 

12-08 01902 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних 

робіт 

12-09 00138 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 

12-10 01263 

01376 

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

12-11 Немає 

коду 

Реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

(відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності») 

12-12 Немає 

коду 

Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

(відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

 
 

 
 

 
Збаразький міський голова                       Р.С. Полікровський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


