
 
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  

 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

Т Р И Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  
 

РІШЕННЯ 
 

№VIIІ/13/9                                                                                                       від 17.12.2021 року 

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються через віддалені робочі місця 

відділу “Центр надання адміністративних послуг” 

Збаразької міської ради 

 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 

523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» (зі змінами), рішення сесії міської ради від 17.12.2021 року 

№VІІІ/13/8 “Про утворення віддалених робочих місць відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” Збаразької міської ради, затвердження графіків їх роботи”, 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань законності, правової політики, регламенту, 

місцевого самоврядування, підприємництва та прав споживачів, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі 

місця відділу “Центр надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради згідно з 

додатком 1. 
           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  з питань 

законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, підприємництва та прав 

споживачів 
 

 

 

 

Збаразький міський голова            Р.С. Полікровський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

від 17.12.2021р. №VІІІ/13/10 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця 

відділу “Центр надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради 

 

№ 

з/п 

Код 

послуги 

Ідентифі

катор 

послуги 

в Реєстрі 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено 

надання 

адміністративної 

послуги/ Примітки 

 

06 Земельні питання 

 

1.  06-01  Внесення змін до рішень сесії міської ради 

 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

 

2.  06-02 01161 Видача рішення про передачу у власність, 

надання у постійне користування та оренду 

земельних ділянок, що перебувають у 

державній або комунальній власності. 

 

Земельний кодекс 

України, 

Закон України «Про 

Державний 

земельний  

кадастр» 

 

3.  06-03 00214 Затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачі її в оренду, власність або 

користування 

Земельний Кодекс 

України, Закон 

України «Про 

Державний 

земельний  

кадастр», Закон 

України «Про 

землеустрій» 

4.  06-07 00174 Видача рішення про продаж земельних ділянок 

комунальної власності 
 

5.  06-08.1 00207 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для послідуючого продажу 

 

 

 

 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні», 

 Земельний кодекс 

України, 

 

 

6.  06-08.2 00199 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування 

7.  06-08.3  Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для передачі її в оренду. 

 

8.  06-09 00182 Затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для передачі її в 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html


оренду, власність або користування.  

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності», 

Закон України 

«Про оренду землі» 

9.  06-10  Надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), для передачі її 

в оренду, власність або користування. 

10.  06-11 00217 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення 

11.  06-12  Надання дозволу на зміну цільового 

призначення земельної ділянки 

12.  06-15 00189 Поновлення договорів оренди землі. 

 

13.  06-16 00192 Припинення договору оренди земельної 

ділянки 

 

14.  06-17 00204 Внесення змін в договір оренди землі 

 

15.  06-18 00198 Надання згоди на передачу земельних ділянок 

в суборенду 

16.  06-33 00212 

Встановлення обмеженого платного або 

безоплатного користування чужою земельною 

ділянкою (сервітуту) 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні», 

Земельний кодекс 

України, Закон 

України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності», 

Закон України 

«Про оренду землі» 

17.  06-34 

00210 

Надання дозволу на розроблення проекту зем-

леустрою, що забезпечує еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь 

Закон України “Про 

Державний земель-

ний кадастр” 

18.  06-35 

00213 
Надання права користування чужою земель-

ною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

Закон України “Про 

Державний земель-

ний кадастр” 

19.  06-36 

00175 

Видача рішення про припинення права влас-

ності на земельну ділянку, права постійного 

користування земельною ділянкою у разі доб-

ровільної відмови землевласника, землекорис-

тувача 

Земельний кодекс 

України 

20.  06-37 

00176 

Видача дозволу на розроблення проекту зем-

леустрою щодо відведення земельної ділянки 

у межах безоплатної приватизації 

Земельний кодекс 

України 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html


21.  06-38 
00180 

Затвердження технічної документації з боніту-

вання ґрунтів 
—“— 

22.  06-39 
00181 

Затвердження технічної документації з еконо-

мічної оцінки земель 
—“— 

23.  06-40 

00179 

Затвердження технічної документації з норма-

тивної грошової оцінки земельної ділянки у 

межах населених пунктів 

—“— 

24.  06-41 
00182 

Затвердження проекту землеустрою щодо від-

ведення земельної ділянки 

Земельний кодекс 

України 

25.  06-42 

00208 

Продаж не на конкурентних засадах земельної 

ділянки несільськогосподарського призна-

чення, на якій розташовані об’єкти нерухо-

мого майна, які перебувають у власності гро-

мадян та юридичних осіб 

—“— 

 

07  Інші питання місцевого значення 

(містобудування, житло, благоустрій тощо) 

 

26.  07-04 00159 Видача ордеру на видалення зелених 

насаджень 

Закон України «Про 

благоустрій 

населених пунктів» 

 

27.  07-10 00183 

 

Видача (продовження дії) дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

Закон України «Про 

рекламу» 

28.  07-11  Надання дозволу на розміщення торгівлі, 

атракціонів, розваг 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

29.  07-12 00188 Встановлення зручного для населення режиму 

роботи підприємств комунального 

господарства, торгівлі та громадського 

харчування, побутового обслуговування, що 

належать до комунальної власності 

відповідних територіальних громад 

30.  07-13  Надання одноразової матеріальної 

(фінансової) допомоги громадянам, які є 

учасниками АТО та ООС (Донецька та 

Луганська область). 

 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

 

 Рішення сесії 

міської ради від 

12.10.2020р. 

№VII/42/5 “Про 

затвердження 

Положення про 

порядок надання 

одноразової 

матеріальної 

(фінансової) 

допомоги 

малозабезпеченим 

громадянам, які 

31.  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. 

32.  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). 

опинилися у 

скрутній життєвій 

ситуації і 

проживають 

на території 

м.Збараж та 

доопрацьованого 

Переліку 

адміністративних 

послуг, які 

надаються через 

відділ “ЦНАП” 

Збаразької міської 

ради”, 

ПКМУ від 

25.07.1997р. 

№ 637 

33.  07-16  Матеріальна (фінансова) допомога 

громадянам міста, які потерпіли від наслідків 

пожежі — зазнали втрат чи пошкодження 

житла, майна 

34.  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. 

35.  07-18 01241 Надання матеріальної (фінансової) допомоги 

на часткове відшкодування витрат на 

поховання непрацюючих громадян, що не 

досягли пенсійного віку. 

36.  07-19  Надання копій та витягів із рішень міської 

ради, виконавчого комітету міської ради та 

розпоряджень міського голови (п’ятирічний 

період) 

 

37.  07-26*  Підготовка клопотання про присвоєння 

почесного звання України “Мати-героїня” 

Закон України 

«Про державні 

нагороди» 

38.  07-27  Видача архівних довідок, архівних копій, 

архівних витягів трудового архіву Збаразької 

міської ради 

 

Наказ МЮУ 

№ 295/5 від 

02.03.2015 р. 

 «Про затвердження 

Порядку виконання 

архівними 

установами запитів 

юридичних та 

фізичних осіб на 

підставі архівних 

документів та 

оформлення 

архівних довідок 

(копій, витягів)»; 

Наказ МЮУ 

№ 1000/5 від 

18.06.2015 р. 

«Про затвердження 

Правил організації 

діловодства та 

архівного 

зберігання 

документів у 

державних органах, 

органах місцевого 

самоврядування, на 

підприємствах, в 



установах і 

організаціях» 

 

08  Питання соціального захисту громадян 

 

3

9 

08-01 00155 Надання субсидії для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива 

Закон України “Про 

житлово-

комунальні 

послуги” 

40 08-02 00157 Призначення пільги на придбання палива, у 

тому числі рідкого, скрапленого балонного 

газу для побутових потреб   

Бюджетний кодекс 

України 

41 08-02.1 01974 Призначення пільги на оплату житла, 

комунальних послуг 

ЗУ “Про статус і 

соціальний захист 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи”, “Про 

соціальний і 

правовий захист 

військовослужбовці

в та членів їх 

сімей”, “Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту”, “Про 

жертви 

нацистських 

переслідувань” 

42 08-03 00154 Призначення тимчасової державної допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати 

дитину або місце їх проживання чи 

перебування невідоме 

Сімейний кодекс 

України43 

43 08-04 00135 Призначення одноразової винагороди жінкам, 

яким присвоєно почесне звання України 

“Мати-героїня” 

Закон України «Про 

державні нагороди 

України» 

44 08-05  Прийняття рішення щодо соціального 

обслуговування особи територіальним 

центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)* 

Закон України “Про 

соціальні послуги” 

 

* послуга надається 

відділом охорони 

здоров`я та 

соціального захисту 

Збаразької міської 

ради 



45 08-06 00141 Видача довідки для отримання пільг особам з 

інвалідністю, які не мають права на пенсію чи 

соціальну допомогу 

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в 

Україні” 

46 08-08 00133 Призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Закон України “Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям” 

47 08-09 00143 Призначення державної допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами жінкам, які не 

застраховані в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

Закон України “Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

48 08-10 00144 Призначення державної допомоги при 

народженні дитини 

Включено до 

комплексної 

послуги 

“єМалятко” 01369 

49 08-10.1 01775 Призначення одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка» 

Включено до 

комплексної 

послуги 

“єМалятко” 01369 

50 08-11 00147 Призначення державної допомоги при 

усиновленні дитини 

 

51 08-12 00149 Призначення державної допомоги на дітей, 

над якими встановлено опіку чи піклування 

 

 

 

 

ЗУ “Про державну 

соціальну допомогу 

особам, які не 

мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю” 

 

 

 

 

 

 

ЗУ “Про соціальні 

послуги” 

52 08-13 00150 Призначення державної допомоги на дітей 

одиноким матерям 

53 08-14 00151 Призначення державної соціальної допомоги 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю 

54 08-15 00152 Призначення надбавки на догляд за особами з 

інвалідністю з дитинства та дітьми з 

інвалідністю 

55 08-16 00096 Призначення державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю 

56 08-17 00099 Призначення державної соціальної допомоги 

на догляд 

57 08-18 00101 Призначення компенсації за догляд фізичній 

особі, яка надає соціальні послуги з догляду 

без здійснення підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі 

58 08-20 00103 Призначення грошової допомоги особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю I чи 

Закон України “Про 

психіатричну 



II групи внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарсько - консультативної комісії  

закладу охорони здоров'я потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею 

допомогу” 

 

59 08-21 00104 Призначення щомісячної адресної грошової 

допомоги внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг 

60 08-23 00112 Призначення одноразової 

грошової/матеріальної допомоги   особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю 

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності особам 

з інвалідністю в 

Україні” 61 08-24 00172 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 

62 08-25 01191 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 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

63 08-26 00171 

Призначення одноразової компенсації батькам 

померлого учасника ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС, смерть якого 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

64 08-26.1 00232 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. 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

65 08-26.2 00170 Призначення компенсацій та допомоги дітям, 

які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, 

дітям з інвалідністю, інвалідність яких 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, 



пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та 

їхнім батькам 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

66 08-27 00220 Призначення грошової компенсації вартості 

проїзду до санаторно-курортного закладу і 

назад особам з інвалідністю внаслідок війни 

та прирівняним до них особам 

Закон України “Про 

статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального 

захисту” 

67 08-28 00221 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю замість санаторно-курортної 

путівки 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в 

Україні” 

68 08-29 00222 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 
Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

69 08-30 00223 Призначення грошової компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування 

осіб з інвалідністю 

70 08-31 00224 Призначення грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

71 08-32 00225 
Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в 

Україні 

72 08-33 00168 Видача направлення до реабілітаційних 

установ особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, дітям віком до трьох років, які 

належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності 

ЗУ “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в 

Україні” 

73 08-34 00117 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 

ЗУ “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в 

Україні” 

74 08-35 00119 

Видача направлення на забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в 

Україні 



75 08-37.3 відсутній Видача посвідчень членам сім’ї загиблого 

(померлого) ветерана війни 

Закон України “Про 

статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального 

захисту” 

76 08-37.4 00239 Встановлення статусу учасника війни 

77 08-37.5 00241 Надання статусу особи з інвалідністю 

внаслідок війни 

78 08-38.1 00226 Взяття на облік для забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) осіб з 

інвалідністю 

79 08-38.3 00228 
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” 

Закон України “Про 

жертви 

нацистських 

переслідувань”, 

Закон України “Про 

статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального 

захисту” 

80 08-38.4 00229 

Взяття на облік для забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи”. 

81 08-39 00242 Видача посвідчення особам з інвалідністю та 

особам з інвалідністю з дитинства 

Закони України 

„Про державну со-

ціальну допомогу 

особам з інвалідні-

стю з дитинства та 

дітям з інвалідні-

стю”; „Про держа-

вну соціальну допо-

могу особам, які не 

мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю” 

08-41 включено до 

комплексної 

послуги “єМаля-

тко” 01369 ЗУ «Про 

охорону дитинства» 

82 08-40 00959 Призначення державної допомоги одному з 

батьків, усиновлювачам, опікунам, 

піклувальникам, одному із прийомних 

батьків, батькам-вихователям, які доглядають 

за хворою дитиною, якій не встановлено 

інвалідність 

83 08-41 00960 Призначення державної допомоги на дітей, 

які виховуються у багатодітних сім’ях 

84 08-42 02025 Продовження виплати тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату 

85 08-43 00751 Установлення статусу, видача посвідчень 

ветеранам праці 

ЗУ “Про основні 

засади соціального 

захисту ветеранів 



праці та інших 

громадян похилого 

віку в Україні” 

 

10 Послуги відділу архітектури та містобудування Збаразької міської ради 

 

86 10-01 00156 Видача будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки 

Закон України 

«Про регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 263 Закону Укра-

їни „Про регулю-

вання містобудівної 

діяльності” 

 

87 10-02 01193 Внесення змін до будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 

88 10-03 01192 Видача дубліката будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 

89 10-07  Розгляд відповідності намірів щодо місця 

розташування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності 

90 10-08 

 

 

00190 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової 

споруди для здійснення  підприємницької 

діяльності 

91 10-09 00193 Продовження строку дії паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

92 10-10  Переведення дачних і садових будинків, що 

відповідають державним будівельним нормам, 

у жилі будинки 

93 10-11  Видача довідки на розроблення проектно-

кошторисної документації на газифікацію 

94 10-12  Присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва 

або закінченого будівництвом об’єкта (з 01 

серпня 2021 року) 

95 10-13  Коригування адреси щодо об’єкта будівництва 

(з 1 серпня 2021 року) 

96 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)” 

97 10-19 00153 Присвоєння та зміна юридичних адрес 

 

ст. 263 Закону Укра-

їни „Про регулю-

вання містобудівної 

діяльності” 

98 10-20  Присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва 

або закінченого будівництвом об’єкта (до 01 

серпня 2021 року) 

ст. 265 Закону Укра-

їни „Про регулю-

вання містобудівної 

діяльності” 



99 10-21  Коригування адреси щодо об’єкта будівництва 

(до 1 серпня 2021 року) 

ст. 265 Закону Укра-

їни „Про регулю-

вання містобудівної 

діяльності” 
* в порядку надання консультаційної допомоги щодо отримання даної адміністративної послуги 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                      Р.П. Напованець 
 

 
 

 

 

 

 


