
                                                                                                        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 
                                          Івано-Франківської області 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 Від 29.01.2020 р.                                               м. Бурштин                                                               № 29 
 

 

Про затвердження технологічних та 

інформаційних карток окремих  

адміністративних послуг, які надаються 

земельно-екологічним відділом 
 

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про звернення громадян», постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки 

технологічної картки адміністративної послуги», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування», Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року 

№5203-VI, Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій», «Про оренду 

землі», 

     1. Затвердити технологічні та інформаційні картки адміністративних послуг, що                    

додаються: 

- взяття громадян на облік бажаючих отримати земельну ділянку під індивідуальне 

будівництво; 

- видача рішення міської ради про затвердження документації із землеустрою; 

- надання довідки про перебування на обліку бажаючих отримати земельну ділянку під 

індивідуальне будівництво; 

- надання дозволу на складання документації із землеустрою; 

- продовження (поновлення) договорів оренди (суборенди) землі; 

- про припинення права користування земельною ділянкою та розірвання договору 

оренди землі; 

- надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

- відмова від користування земельною ділянкою (вилучення в землі запасу міської ради); 

- погодження меж земельних ділянок (у випадку непогодження суміжними 

землекористувачами); 

- взяття громадян на облік бажаючих отримати земельну ділянку для обслуговування 

гаражного будівництва; 

- взяття громадян на облік бажаючих отримати земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства; 

- взяття громадян на облік бажаючих отримати земельну ділянку для ведення 

садівництва; 

- надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення під об’єктом нерухомого майна та проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки в рахунок сплаченого авансового внеску; 



- звернення громадян та фізичних осіб щодо готовності купівлі вільної земельної ділянки 

на земельних торгах (аукціонах); 

- надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо зміни 

конфігурації земельної ділянки; 

- затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового використання земельної 

ділянки; 

- надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

використання земельної ділянки. 

    2. Розпорядження від 22.08.2018 року № 371 «Про затвердження технологічних та 

інформаційних карток окремих адміністративних послуг» вважати таким, що втратило 

чинність.  

    3. Забезпечити розміщення технологічних та інформаційних карток адміністративних 

послуг на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради та у місцях здійснення прийому 

таких звернень. 

    4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету С.Видай. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Роксолана Джура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАВ:                   

  

Начальник земельно- 

екологічного відділу            ________________  В. Копаниця   «        »    _______________2020 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник 

міського голови  _________________ В. Гулик         «        »    _______________2020 

 

Юридичний 

відділ                _________ _________________      «        »    _______________2020     


