
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 __.02.2022 року  № 

Про затвердження інформаційних 
та технологічних карток 
адміністративних послуг

З  метою забезпечення  надання  громадянам  Збаразької  міської  територіальної
громади  адміністративних  послуг  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства,
розглянувши рішення  сесії  Збаразької  міської  ради  від  18.02.2022 року  №VIIІ/14/__VIIІ/14/__
“Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ
“ЦНАП”  Збаразької  міської  ради”,  розпорядження  КМУ  від  16.05.2014р.  №VIIІ/14/__523  (в
редакції  розпорядження  КМУ  від  18.08.2021р.  №VIIІ/14/__969-р) “Деякі  питання  надання
адміністративних  послуг  через  центри  надання  адміністративних  послуг”,  лист
управління  соціального  захисту  населення  Тернопільської  РДА від  25.01.2022  №VIIІ/14/__01-
15/87  (вх.№VIIІ/14/__05-243/2.6  від  25.01.2022р.),  лист  управління  економіки  та  залучення
інвестицій  Збаразької  міської  ради  від  __.02.2022  року  №VIIІ/14/_____  (вх.№VIIІ/14/__05-____/2.6  від
__.02.2022р.), лист  управління  освіти,  молоді  та  спорту  Збаразької  міської  ради  від
10.02.2022 року №VIIІ/14/_____ (вх.№VIIІ/14/__05-____/2.6 від 10.02.2022р.), 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)
та Розділу 08  Питання соціального захисту громадян Переліку:

1 07-30.1 01454 Реєстрація пасіки

2 07-33 00121 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної 
сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 

3 07-34 01200 Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у
зв’язку з досягненням 14-річного віку 

4 07-35 01194 Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 
дитини з багатодітної сім’ї 

5 07-36 01196 Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та
дитини з багатодітної сім’ї 

6 08-45 00237 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

7 08-46 01588 Надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності

8 08-47 01598 Позбавлення статусу постраждалого учасника Революції 
Гідності за заявою особи

9 08-48 01255 Призначення грошової компенсації замість санаторно-
курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та 
прирівняним до них особам

10 08-49 00230 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно
до визначених категорій)

11 08-50 01996 Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для 
надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за 
програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”

12 08-51 01198 Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, 
особи з інвалідністю внаслідок війни

Збаразький міський голова                       Р.С. Полікровський
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