
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 25.11.2021                               м. Бурштин                                     № 689 

 

 

 

Про затвердження технологічних та  

інформаційних карток окремих  

адміністративних послуг 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.8.9 Закону 

України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, Постанови 

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

підготовки технологічної картки адміністративної послуги», керуючись Законом України 

«Про благоустрій населених пунктів в Україні», ст.ст. 22,27,28,29  Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», рішення міської ради від 29.10,2021 № 07/20-21 

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг,які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції» 

1.Затвердити технологічні та інформаційні картки адміністративних послуг, що 

додаються: 

- видача будівельного паспорта  забудови земельної ділянки; 

- надання дубліката будівельного паспорта  забудови земельної ділянки; 

- надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;  

- внесення змін до  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;  

-оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності; 

-продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності; 

-внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності; 

-надання довідки про відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової 

споруди. 

- прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна  

-прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна; 

-видача витягу з містобудівної документації; 



-надання довідки про відсутність будівель на земельній ділянці; 

-надання довідки про рік побудови; 

-надання дозволу на виготовлення (затвердження) проекту переведення 

житлового/нежитлового приміщення в нежитлове/житлове; 

 

2.Забезпечити розміщення технологічних та інформаційних карток 

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

здійснення прийому таких звернень. 

3.Розпорядження від 04.01.2021 №1,.розпорядження від 31.07.2019 № 486, 

розпорядження від 03.02.2020 № 30 вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                               Василь АНДРІЄШИН     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготувала: 

Зав. сектору містобудування 

та архітектури _________________2021                    ________________ Т. Білоока   

 

Погоджено: 

   

Перший заступник  

міського голови _________________ 2021                   _________________   Р. Стасько  

 

 

Юридичний  відділ _______________2021                  ___________________  

 

Начальник  загального   

відділу   _______________________2021                      _________________  М. Яцик      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


