
 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

                                                                                                    від_________2021№_________ 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 (назва адміністративної послуги) 

 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 

_________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

 

 

Найменування центру 

надання адміністративної 

послуги, в якому 

здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

 

1. Місцезнаходження 
центру надання 

адміністративних послуг  
 
Місце знаходження 

віддаленого робочого 
місця центру надання 

адміністративних послуг 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, Івано-
Франківська область,77111 

 
 
Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. Дем’янів  

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

 

 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com


(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 
e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

  

2. Інформація щодо режиму 
роботи Центру  надання 
адміністративної послуги 

 
 

 
 
 

 
 

Інформація щодо режиму 
роботи віддаленого 
робочого  місця центру 

надання адміністративних 
послуг 

 
 

Понеділок: 800 – 2000 
Вівторок: 800 – 1700 
Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 
П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 
Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 
 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 
 

3 Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 

та веб-сайт Центру 
надання адміністративної 

послуги 

тел. (034-38)46-010 
cnap. burshtyn@gmail.com 

 

Нормативно-правові акти, якими регламентується адміністративна послуга 

4 Закони України 
 

«Про адміністративні послуги» 
«Про регулювання містобудівної діяльності», 

mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net
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mailto:ozeryani@ukr.net
mailto:stepankopaniсa@gmail.com
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5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

- 

6 Акти центральних 
органів виконавчої влади 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України №244 від 

21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності», Наказ   від 23.11.2020 № 284 « Про 
затвердження Змін до Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності ».) 

7 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 
місцевого 

самоврядування 

Рішення міської ради від 29.09.2017 № 11/36-17 « Про 

затвердження «Положення про Порядок розміщення 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності в м. Бурштин та с. Вигівка»  

Умови отримання адміністративної послуги 

 

8 
Підстава для отримання 
адміністративної послуги 

Заява та пакет документів 

9 Вичерпний перелік 

документів необхідних 
для отримання 

адміністративної послуги, 
а також вимоги до них 

Паспорт прив’язки ТС, що потребує продовження 

Копії документів, що подаються для продовження 
строку дії паспорта прив’язки ТС засвідчуються 

замовником (його представником). 

10 

Порядок та спосіб 
надання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подаються безпосередньо 
замовником паспорта прив’язки (його представником) 

11 Платність (безоплатність) 
адміністративної послуги 

Безоплатно 
 

12 Строк, протягом якого 

здійснюється надання 
адміністративної послуги 

Протягом десяти робочих днів 

 

13 Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Відсутні 

14 Результат надання 
адміністративних послуг 

Продовження строку дії до паспорта прив’язки ТС 

15 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Видається безпосередньо замовнику паспорта прив’язки 

(його представнику) 
 

16 Примітки - 

 

 
 
 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 

 

 

 



Заява 
 

Прошу змінити адресу  (упорядкувати нумерацію) об’єкту нерухомого майна у 

зв’язку з прийняттям рішення про зміну меж адміністративно-територіальної одиниці; 

об’єднання та поділу вулиці. 
 

Раніше присвоєна адреса об’єкта нерухомого майна: 

__________________________________________________ 

 

Ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта (для об’єктів, яким присвоєно 

ідентифікатор до подання заяви): 

________________________________________________________________________________ 

 

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно (у разі якщо право власності на об’єкт зареєстровано в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно):  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

До заяви додаються: 

1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна , - у разі, якщо 

право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно; 

2) копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання документів поштовим 

відправленням; 

3) копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання 

документів представником поштовим відправленням або в електронній формі. 

 

Копії документів, що подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, 

засвідчуються заявником (його представником). 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 

уповноваженого органу містобудування і архітектури . 

 

 

 

 _________________                                                            _________________  
            (дата)                                 (підпис) 

 

 Зав. сектору містобудування та архітектури 
Бурштинської міської ради 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ПІБ заявника/найменування юридичної особи)  

___________________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків/ 

код ЄДРПОУ) 
___________________________________________________________ 

(адреса місця проживання) 

_______________________________________ 
(контактний телефон) 



 

Заява 
 

Прошу присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в 

експлуатацію).  

До заяви додаються  

1) копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною 

ділянкою, на якій споруджено об’єкт нерухомого майна (у разі, якщо таке право власності 

або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно); 

  2) копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта  (якщо відомості про такий документ не внесено до електронної системи/єдиного 

реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і 

засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про 

повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених 

документів); 

 3) копія документа, що посвідчує особу заявника (у разі подання документів поштовим 

відправленням); 

 4) копія документа, що засвідчує повноваження представника (у разі подання документів 

представником поштовим відправленням або в електронній формі ). 

Копії документів, що подаються для присвоєння адреси, засвідчуються 

замовником (його представником). 

 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно -телекомунікаційних систем з 

метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

 

 _________________                                                            _________________  
            (дата)                                 (підпис) 

 

 Зав. сектору містобудування та архітектури 
Бурштинської міської ради 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ПІБ заявника/найменування юридичної особи)  

___________________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків/ 

код ЄДРПОУ) 
___________________________________________________________ 

(адреса місця проживання) 

_______________________________________ 
(контактний телефон) 



 

Заява 
 

Прошу присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в 

експлуатацію).  

До заяви додаються  

1) копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною 

ділянкою, на якій споруджено об’єкт нерухомого майна (у разі, якщо таке право власності 

або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно); 

  2) копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта  (якщо відомості про такий документ не внесено до електронної системи/єдиного 

реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і 

засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про 

повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених 

документів); 

 3) копія документа, що посвідчує особу заявника (у разі подання документів поштовим 

відправленням); 

 4) копія документа, що засвідчує повноваження представника (у разі подання документів 

представником поштовим відправленням або в електронній формі ). 

Копії документів, що подаються для присвоєння адреси, засвідчуються 

замовником (його представником). 

 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно -телекомунікаційних систем з 

метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

 

 _________________                                                            _________________  
            (дата)                                 (підпис) 

 

 Зав. сектору містобудування та архітектури 
Бурштинської міської ради 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ПІБ заявника/найменування юридичної особи)  

___________________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків/ 

код ЄДРПОУ) 
___________________________________________________________ 

(адреса місця проживання) 

_______________________________________ 
(контактний телефон) 



 

   Міському голові______________________________ 

 

 

_____________________________________________ 

 (П.І.Б. заявника) 

Паспорт: 
серія __________№______________________ 

Адреса 
реєстрації:______________________________ 

Тел. 
 

 

Заява 
      

Прошу надати дозвіл на переведення житлового будинку, приміщення (квартири) у 

нежитлове приміщення, яка розташована за  адресою: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (місцезнаходження земельної ділянки). 

під___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
                                            ( вказати вид   діяльності) 

 
          До заяви додається: копії 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 
обробку моїх особистих  персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації . 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
(прізвище,  ім’я,   по-батькові)                                              (підпис )                                  (дата ) 
 



 Зав. сектору містобудування та архітектури 
Бурштинської міської ради 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ПІБ заявника/найменування юридичної особи)  

___________________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків/ 

код ЄДРПОУ) 
___________________________________________________________ 

(адреса місця проживання) 

_______________________________________ 
(контактний телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Заява 
 

Прошу змінити адресу об’єкту нерухомого майна у разі його об’єднання, поділу або 

виділення частки (крім квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо). 
 

Раніше присвоєна адреса об’єкта нерухомого майна: 

__________________________________________________ 

 

Ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта (для об’єктів, яким присвоєно 

ідентифікатор до подання 

заяви):__________________________________________________________________________

________________ 

 

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно (у разі якщо право власності на об’єкт зареєстровано в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно): 

________________________________________________________________________________

________________ 

 

До заяви додаються: 

2) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його 

об’єднання, поділу або виділення частки, - у разі, якщо право власності на об’єкт не 

зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

3) копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із 

спільного майна або відповідне рішення суду - у разі, якщо об’єкт перебуває у спільній 

власності; 

4) документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта 

(крім випадків, якщо об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або 

виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують 

отримання дозволу на їх проведення), - у разі, якщо відомості про прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не внесено до Реєстру будівельної 

діяльності; 

5) технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна - у разі, якщо 

технічний паспорт створений без використання Реєстру будівельної діяльності; 

6) копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання документів поштовим 

відправленням; 

7) копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання 

документів представником поштовим відправленням або в електронній формі. 

 



Копії документів, що подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, 

засвідчуються заявником (його представником). 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 

уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

 

 _________________                                                            _________________  
            (дата)                                 (підпис) 

 
 



 

   Міському голові______________________________ 

 

 

_____________________________________________ 

 (П.І.Б. заявника) 

Паспорт: 
серія __________№______________________ 

Адреса 
реєстрації:______________________________ 

 Тел. 
 

 

 

Заява 
      

Прошу надати дозвіл на переведення  нежитлового будинку, приміщення у 

житлове приміщення, яка розташована за  адресою:  

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (місцезнаходження земельної ділянки). 

під___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
                                             

 
          До заяви додається: копії 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 
обробку моїх особистих  персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації . 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
(прізвище,  ім’я,   по-батькові)                                              (підпис )                                  (дата ) 
 



 Зав. сектору містобудування та архітектури 
Бурштинської міської ради 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ПІБ заявника/найменування юридичної особи)  

___________________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків/ 

код ЄДРПОУ) 
___________________________________________________________ 

(адреса місця проживання) 

_______________________________________ 
(контактний телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява 
 

Прошу присвоїти адресу об’єкту будівництва  (після отримання права на виконання 

будівельних робіт).  

 

До заяви додаються:  

1) копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною 

ділянкою, на якій споруджено об’єкт нерухомого майна (у разі, якщо таке право власності 

або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно); 

   2) копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт  (якщо відомості про 

такий документ не внесено до електронної системи/єдиного реєстру документів, що дають 

право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів); 

  3) копія документа, що посвідчує особу заявника (у разі подання документів поштовим 

відправленням); 

 4) копія документа, що засвідчує повноваження представника (у разі подання 

документів представником поштовим відправленням або в електронній формі). 

Копії документів, що подаються для присвоєння адреси, засвідчуються 

замовником (його представником). 
 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно -телекомунікаційних систем з 

метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

 

 _________________                                                            _________________  
            (дата)                                 (підпис) 

 



 Зав. сектору містобудування та архітектури 
Бурштинської міської ради 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ПІБ заявника/найменування юридичної особи)  

___________________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків/ 

код ЄДРПОУ) 
___________________________________________________________ 

(адреса місця проживання) 

_______________________________________ 
(контактний телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява 
 

Прошу присвоїти адресу об’єкту будівництва  (після отримання права на виконання 

будівельних робіт).  

 

До заяви додаються:  

1) копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною 

ділянкою, на якій споруджено об’єкт нерухомого майна (у разі, якщо таке право власності 

або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно); 

   2) копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт  (якщо відомості про 

такий документ не внесено до електронної системи/єдиного реєстру документів, що дають 

право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів); 

  3) копія документа, що посвідчує особу заявника (у разі подання документів поштовим 

відправленням); 

 4) копія документа, що засвідчує повноваження представника (у разі подання 

документів представником поштовим відправленням або в електронній формі). 

Копії документів, що подаються для присвоєння адреси, засвідчуються 

замовником (його представником). 
 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно -телекомунікаційних систем з 

метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

 

 _________________                                                            _________________  
            (дата)                                 (підпис) 

 



 Завідувачу сектору містобудування та 
архітектури Бурштинської міської ради  

 

________________________________  
(інформація про замовника, реквізити: найменування, П.І.Б.) 

________________________________  
 

 ________________________________ 
(адреса)  

                                                                                     _____________________________________ 

 (контактна інформація)                                                                                      

                                                                        ________________________________ 
 

 
ЗАЯВА 

 

Прошу надати витяг з містобудівної документації для будівництва об’єкта (або зміни 
цільового призначення земельної ділянки) 

Адреса:________________________________________________________________ 

Об’єкт:________________________________________________________________ 

Кадастровий номер існуючої земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення) 
_______________________________________________________________________ 

Мета відведення земельної ділянки:________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Додаток:  
– графічні матеріали; 
– витяг з реєстру речових прав щодо власності на земельну ділянку у разі зміни цільового 

призначення. 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Дата             Підпис 

 
 При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних 

даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно -телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства 

статистичної, адміністративної та іншої  інформації з питань діяльності уповноваження органу містобудування ті архітектури  

___________________________________    __________________________________________ 

            (прізвище, ім’я, по-батькові)        (підпис) 

 



Завідувачу сектору містобудування 
та архітектури Бурштинської міської ради 

     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
                                             (повне П.І.Б. заявника) 

    Паспорт: серія ________ № ____________  

    Виданий ____________________________ 
     ____________________________________  

(орган, що видав) 
     ___________________________________ 

(дата видачі) 

     Адреса реєстрації: ___________________ 
     ___________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВА 
про надання дубліката будівельного паспорта 

          
           Прошу надати дублікат будівельного паспорта забудови земельної ділянки, 
реєстраційний номер ____________________ від ________________, 

за адресою (місцем розташування) ____________________________________ 
__________________________________________________________________, 

Замовник:__________________________________________________________. 
 
            

           При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 
уповноваженого органу містобудування і архітектури . 

 

 

 
 

 
___________________________      ____________________  _______________________ 

                                  (ПІБ)                                          (підпис)              (дата) 
 



Завідувачу сектору містобудування 
та архітектури Бурштинської міської ради 

     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
                                             (повне П.І.Б. заявника) 

    Паспорт: серія ________ № ____________  

    Виданий ____________________________ 
     ____________________________________  

(орган, що видав) 
     ___________________________________ 

(дата видачі) 

     Адреса реєстрації: ___________________ 
     ___________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВА 
про надання дубліката будівельного паспорта 

          
           Прошу надати дублікат будівельного паспорта забудови земельної ділянки, 
реєстраційний номер ____________________ від ________________, 

за адресою (місцем розташування) ____________________________________ 
__________________________________________________________________, 

Замовник:__________________________________________________________. 
 
            

           При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 
уповноваженого органу містобудування і архітектури . 

 

 

 
 

 
___________________________      ____________________  _______________________ 

                                  (ПІБ)                                          (підпис)              (дата) 
 



                                            
 

 

 

                                                                                                        Додаток 3 

                                                                                      до Порядку розміщення  
                                                                                     тимчасових споруд  для провадження  

                                                                                     підприємницької діяльності  
 

     Завідувачу сектору   містобудування 

     та архітектури  виконавчого комітету    

       _________________________________ 

                             (П.І.Б.)                  
_________________________________ 

             (прізвище, ім’я, по батькові замовника, 

  _________________________________ 
                                                                                                                  адреса проживання, № телефону) 

      _________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

 
Прошу оформити/продовжити паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(назва, вид діяльності ) 
 що розташована за адресою: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ Площа ТС 

по зовнішньому периметру _______кв. м. Площа торговельного обладнання за межами ТС 
(при наявності) по зовнішньому периметру _______кв. м  

 
Перелік документів, що додаються: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

При цьому даю згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки, відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 
управління містобудування та архітектури. 
 

 
______________________________________                           ________________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                (підпис) 

"____"___________ 20___ 



                                            
 
 

 
                     

 

 

                                                                                                   

 

 

Завідувачу сектору   містобудування 
та архітектури  виконавчого комітету    

       _________________________________ 
                             (П.І.Б.)                  

_________________________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові замовника, 

  _________________________________ 
                                                                                                                  адреса проживання, № телефону) 

      ________________________________ 

 

                                                                     ЗАЯВА 

 

Прошу видати довідку про відповідність намірів щодо місця розташування 
тимчасової споруди  для провадження  підприємницької діяльності 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(назва, вид діяльності ) 

 що розташована за адресою: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ Площа ТС 
по зовнішньому периметру _______кв. м. Площа торговельного обладнання за межами ТС 

(при наявності) по зовнішньому периметру _______кв. м  
 

Перелік документів, що додаються: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
При цьому даю згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку 

моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно -телекомунікаційних 

систем з метою підготовки, відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 

інформації з питань діяльності управління містобудування та архітектури. 

 

______________________________________                           ________________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                (підпис) 

 

"____"___________ 20___  
 

 



Завідувачу сектору  містобудування та 
архітектури Бурштинської міської ради 
_______________________________________ 

(П.І.П заявника/ найменування юридичної особи) 

                                                                _________________________________ 
                                                                                                         (адреса реєстрації заявника) 

                                                                _________________________________ 
                                                                                                      (контактний телефон) 

 

Заява 
 

Прошу внести зміни до  містобудівних умов і обмежень для проектування об’єкта 

будівництва :_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Зміни в частині:______________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
 
за адресою:__________________________________________________________ 
 

кадастровий номер земельної ділянки:___________________________________ 
  

До заяви додаються: 

         копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою 
або копія договору суперфіцію – у разі, якщо речове право на земельну ділянку не 

зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 
         копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, 
розташований на земельній ділянці – у разі, якщо право власності на об’єкт нерухомого 

майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або згода 
власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення 

реконструкції або реставрації); 
         викопіювання з топографо-геодезичного плану   М 1:2000; 
         примірник містобудівних умов та обмежень; 

         проектні пропозиції зі змінами. 
 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 
обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 
уповноваженого органу містобудування і архітектури . 

 
 

 

__________________                                                                   _______________  
          (дата)                                                                                                                                     (підпис) 

 



                                                                   Додаток 1 
                                                                   До Порядку видачі будівельного паспорта 

                                                                  забудови земельної ділянки 

 

   Завідувачу сектору, головному архітектору 

міста, сектору містобудування та архітектури  
Бурштинської міської  ради__________________________  

(найменування уповноваженого органу містобудування та 

архітектури) 

 

 _____________________________________________ 
 (П.І.Б. заявника) 

Паспорт:серія __________№______________________ 

Адреса реєстрації:______________________________ 

  

Заява 
на видачу будівельного паспорта 

(внесення змін до будівельного паспорта) 

       
     Прошу видати  (внести зміни) в будівельний паспорт забудови земельної ділянки 

загальною площею  ______га, кадастровий номер земельної ділянки__________________ 
посвідченої___________________________________________________________________ 
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію) 

_____________________________), яка розташована ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                     (місцезнаходження земельної ділянки). 

 
          До заяви додається: копії 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(згідно із підпунктами 2.1, 2.2 розділу II Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки ) 

 
 
При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою  інформаційно-телекомунікаційних систем 

з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 
Про надання  результату  адміністративної послуги прошу надати по тел.  

 

 

 

________________________________________________________________________ 
(прізвище,  ім’я,   по-батькові)                                              (підпис )                                  (дата ) 

 



Завідувачу сектору містобудування та 
архітектури Бурштинської міської ради 
_______________________________________ 

(П.І.П заявника/ найменування юридичної особи) 

                                                                _________________________________ 
                                                                                                         (адреса реєстрації заявника) 

                                                                _________________________________ 
                                                                                                      (контактний телефон) 

 

 
Заява 

 
 

Прошу внести зміни до паспорта прив'язки тимчасової споруди  
  (____________________________________________) у частині ескізів фасадів, 

(вид тимчасової споруди) 

що  знаходиться за адресою:____________________________________________ 

 

 
До заяви додаються: 
 

- ескізи фасадів тимчасової споруди у кольорі М 1:50 (для стаціонарних тимчасових 
споруд), які виготовляє суб'єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що 

має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний 
сертифікат. 
 

 
При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 

уповноваженого органу містобудування і архітектури. 
 

 
 
 

__________________                                                                   _______________ 
          (дата)                                                                                                                   (підпис) 



 

 

     Завідувачу сектору   містобудування 

                                                                                  та архітектури Бурштинської міської  ради   

       _________________________________ 

                             (П.І.Б.)                  
_________________________________ 

             (прізвище, ім’я, по батькові замовника, 

  _________________________________ 
                                                                                                                  адреса проживання, № телефону) 

      _________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

 
Прошу  продовжити паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(назва, вид діяльності ) 
 що розташована за адресою: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ Площа ТС 

по зовнішньому периметру _______кв. м. Площа торговельного обладнання за межами ТС 
(при наявності) по зовнішньому периметру _______кв. м  

 

Перелік документів, що додаються: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
При цьому даю згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки, відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 

управління містобудування та архітектури. 
 

 
______________________________________                           ________________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                (підпис) 

"____"___________ 20___ 
 



 

 

   Завідувачу сектору, головному архітектору 

міста, сектору містобудування та архітектури  

Бурштинської міської  ради  ___________________ 
(найменування уповноваженого органу містобудування та 

архітектури) 

 

_____________________________________________ 
 (П.І.Б. заявника) 

Паспорт:серія __________№______________________ 

Адреса реєстрації:______________________________ 

  

 

Заява 
на видачу містобудівних умов і обмежень  

 

      Прошу надати містобудівні умови та обмеження  на      

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

посвідченої___________________________________________________________________ 

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію) 

_____________________________),яка розташована ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (місцезнаходження земельної ділянки). 

 

          До заяви додається: копії 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

        

____________________________________________________________________________ 

 
При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем 

з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

Про надання  результату  адміністративної послуги прошу надати по тел. 

 

Реєстраційний  номер № 

 

_____________________________________________________________________________  
(прізвище  ім’я   по-батькові)                                              (підпис )                        (дата ) 

 



 

 

Завідувачу сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
                (найменування уповноваженого органу  

                       містобудування та архітектури)  

 

___________________________________ 
                                             (П.І.Б.) 

___________________________________ 
                                     (П.І.Б. заявника) 

 

Паспорт: серія _____ № ______________ 

Адреса реєстрації: ___________________ 

___________________________________ 

 

ЗАЯВА 

Прошу видати мені довідку про те, що на моїй власній земельній ділянці 

(кадастровий номер _______________________________________), яка знаходиться за 

адресою:_____________________________________________________________________,

не проводилось будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

Довідка необхідна для подання в __________________________________. 

До заяви додається: 

 

1. Копія паспортних даних; 

2. Копія державного акту на земельну ділянку або витяг з ДРРП на нерухоме майно;  

3. Копія будівельного паспорта (за наявності). 

4. Фотофіксація земельної ділянки (обов’язково). 

 
При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем 

з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

 

___________________________                 _______________________________  
              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           (підпис)  

 
____ _______________ 20___ року  

 



 

Завідувачу сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
                (найменування уповноваженого органу  

                       містобудування та архітектури)  

 

___________________________________ 
                                             (П.І.Б.) 

___________________________________ 
                                     (П.І.Б. заявника) 

 

Паспорт: серія _____ № ______________ 

Адреса реєстрації: ___________________ 

___________________________________ 

 

ЗАЯВА 

Прошу видати мені довідку про те, що житловий будинок (автогараж, господарська 

будівля, споруда) за адресою: ___________________________________________________ 

був побудований (прибудований) мною (або померлим 

 ____________________________________________________________________________) 

в __________ році зі слів свідків (або згідно технічного паспорта). 

 

Довідка необхідна для подання в __________________________________. 

До заяви додається: 

 

1. Копія паспорта. 

2. Копія індефікаційного номера. 

3. Копія державного акту на земельну ділянку або витяг з ДРРП на нерухоме майно;  

4. Копія документації на будівництво (архітектурно – планувальне завдання, рішення про 

виділення земельної ділянки, план відводу земельної ділянки). 

5. Заява двох свідків (з паспортними даними). 

 
При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з 

метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

 

___________________________                 _______________________________  
              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           (підпис)  

 
____ _______________ 20___ року  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від_________2021№__________ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

  

НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ НАМІРІВ ЩОДО МІСЦЯ 

РОЗТАШУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ  
(назва адміністративної послуги) 

 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 

_________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги ) 

 

Інформація про суб’єкт надання та Центр надання адміністративної послуги 

1. Найменування 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради 

2.  

 

Місцезнаходження  

Центру надання  

адміністративних 

послуг 

 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого 

місця центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, Івано-

Франківська область,77111 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com
mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net


(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

 

 

3.    

Інформація щодо 

режиму роботи Центру  

надання 

адміністративної 

послуги 

 

 

 

 

 

Інформація щодо 

режиму роботи 

віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

 

 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

 

4. Телефон/факс 

(довідки), адреса 

електронної пошти та 

веб-сайт Центру 

надання 

адміністративної 

послуги  

 

 

тел. (034-38)46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:koro%D1%81tovuchi@ukr.net
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги  

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України №244 від 21.10.2011 року «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності», Наказ   від 

23.11.2020 № 284 « Про затвердження Змін до Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності ». 

Умови отримання адміністративної послуги 

6. Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, 

порядок та спосіб їх 

подання 

 

1.Замовник звертається до виконавчого комітету із 

відповідною заявою у довільній формі для розміщення 

ТС. 

До заяви додаються: 

-графічні матеріали із зазначенням бажаного місця 

розташування ТС, виконані замовником у довільній 

формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 з 

кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості; 

-реквізити замовника, прізвище, ім’я по батькові 

місцезнаходження ТС/контактна інформація та напрям 

діяльності; 

 

7. Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору)  

         

        Безкоштовно 

 

8. Строк надання 

адміністративної 

послуги 

10 робочих днів з дня надходження пакета документів 

9. Перелік підстав для 

відмови у наданні  

адміністративної послуги 

1.Подання неповного пакета документів;  

2.Подання недостовірних відомостей; 

 

10. Результат надання 

адміністративної послуги 

Довідка про відповідність намірів щодо місця 

розташування тимчасової споруди. 

11. Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або уповноваженим 

представникам за довіреністю 

 

12. Примітка Зразок заяви(додається) 

 

 

  

  

  

 Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 

 

 

 

 



 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 
НАДАННЯ ДУБЛІКАТА  БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА  

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  
 

(назва адміністративної послуги) 

  

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

) 

 

Інформація про Центр надання  

адміністративних послуг 

 

 

1. 

Місце знаходження центру 

надання адміністративних 

послуг  

 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, Івано-

Франківська область,77111 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

№___________від_____________ 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com
mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net
mailto:koro%D1%81tovuchi@ukr.net


 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

   

2 

 

Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративних послуг  

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого 

робочого  місця центру 

надання адміністративних 

послуг 

 

 

 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

3 

Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України  
«Про адміністративні послуги» 

«Про регулювання містобудівної документації»  

5 
Акти Кабінету Міністрів 

України  

- 

6 
Акти центральних органів 

виконавчої влади  

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житло-комунального господарства України від 

05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки» (зі 

змінами) 

mailto:ozeryani@ukr.net
mailto:stepankopani%D1%81a@gmail.com
mailto:ynashkiv@gmail.com
mailto:lubovklis548@gmail.com
mailto:nastashinska.silskarada@ukr.net


7 

Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування  

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 
Заява та пакет документів 

9 Вичерпний перелік 

документів необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них  

      Надання дубліката будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки, при втраті замовником оригінального 

примірника будівельного паспорта, здійснюється 

відповідно до заяви про видачу дубліката будівельного 

паспорта. 

 

10 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подаються безпосередньо фізичними особами або 

керівниками юридичних осіб (їх уповноваженими 

представниками) у письмовій формі 

11 
Платність (безоплатність) 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

 

12 
Строк надання 

адміністративної послуги 

10 робочих днів  
з дня надходження заяви  

 

13 Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

   У разі наявності в уповноваженого органу 

архітектури та містобудування оригінального 

примірника підстави для відмови відсутні. 

 

14 
Результат надання 

адміністративної послуги 

Надання дубліката будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки 

15 
Способи отримання 

відповіді (результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або уповноваженим 

представникам за довіреністю 

16 Примітки  

 

 

 

  

  

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                               Тетяна  БІЛООКА 

 



 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 
НАДАННЯ ДУБЛІКАТА  БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА  

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  
 

(назва адміністративної послуги) 

  

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

) 

 

Інформація про Центр надання  

адміністративних послуг 

 

 

1. 

Місце знаходження центру 

надання адміністративних 

послуг  

 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, Івано-

Франківська область,77111 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

№___________від_____________ 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com
mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net
mailto:koro%D1%81tovuchi@ukr.net


 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

   

2 

 

Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративних послуг  

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого 

робочого  місця центру 

надання адміністративних 

послуг 

 

 

 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

3 

Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України  
«Про адміністративні послуги» 

«Про регулювання містобудівної документації»  

5 
Акти Кабінету Міністрів 

України  

- 

6 
Акти центральних органів 

виконавчої влади  

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житло-комунального господарства України від 

05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки» (зі 

змінами) 

mailto:ozeryani@ukr.net
mailto:stepankopani%D1%81a@gmail.com
mailto:ynashkiv@gmail.com
mailto:lubovklis548@gmail.com
mailto:nastashinska.silskarada@ukr.net


7 

Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування  

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 
Заява та пакет документів 

9 Вичерпний перелік 

документів необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них  

      Надання дубліката будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки, при втраті замовником оригінального 

примірника будівельного паспорта, здійснюється 

відповідно до заяви про видачу дубліката будівельного 

паспорта. 

 

10 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подаються безпосередньо фізичними особами або 

керівниками юридичних осіб (їх уповноваженими 

представниками) у письмовій формі 

11 
Платність (безоплатність) 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

 

12 
Строк надання 

адміністративної послуги 

10 робочих днів  
з дня надходження заяви  

 

13 Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

   У разі наявності в уповноваженого органу 

архітектури та містобудування оригінального 

примірника підстави для відмови відсутні. 

 

14 
Результат надання 

адміністративної послуги 

Надання дубліката будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки 

15 
Способи отримання 

відповіді (результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або уповноваженим 

представникам за довіреністю 

16 Примітки  

 

 

 

  

  

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                               Тетяна  БІЛООКА 

 



                                                                       
 
 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО                                        
 

                                                                                                  розпорядженням міського голови 

                                                                                                  від____________2021 №_______ 
 

                                                                                                           

                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

                                                            

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗМІНИ АДРЕСИ  

ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  

 (назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

  

   1.  

Місцезнаходження Центру 

надання адміністративних 

послуг 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. 

Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. 

Бовшів) вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com


e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, 

lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

 

 

 

  

2. Інформація щодо режиму 

роботи ‘Центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних послуг 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

 3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт Центру надання 

cnap. burshtyn@gmail.com 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net
mailto:koro%D1%81tovuchi@ukr.net
mailto:ozeryani@ukr.net
mailto:stepankopani%D1%81a@gmail.com
mailto:ynashkiv@gmail.com
mailto:lubovklis548@gmail.com
mailto:nastashinska.silskarada@ukr.net


адміністративної послуги  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

  

 4. Закони України «Про адміністративні послуги»  

«Про регулювання містобудівної діяльності» 

(далі – Закон),  

 5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

 Постанова Кабінету Міністрів від 7 липня 2021 

№ 690 « Про затвердження Порядку присвоєння 

адрес об’єктам будівництва, об’єктам 

нерухомого майна» (далі - Порядок) 

 6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

  - 

 7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/місцевого 

самоврядування 

Рішення виконавчого комітету від26.08.2021 

№147 « Про визначення уповноваженого органу 

з присвоєння ( змін, коригування, аналювання) 

об’єктам нерухомого майна, об’єктам 

будівництва по Бурштинській територіальній 

громаді» 

Умови отримання адміністративної послуги 

   8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява та пакет документів 

   9. Вичерпний перелік 

документів, документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги  

Для зміни адреси щодо закінченого 

будівництвом об’єкта у разі його об’єднання, 

поділу або виділення частки (крім квартири, 

житлового або нежитлового приміщення 

тощо) подаються такі документи: 

1) заява власника (співвласників) 

закінченого будівництвом об’єкта про зміну 

адреси (із зазначенням прізвища, імені, по батькові 

власника (співвласників) та реєстраційного номера 

облікової картки платника податків (за наявності) - для 

фізичної особи або найменування та ідентифікаційного 

коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

підприємств і організацій України - для юридичної особи, 

відомостей про адресу, ідентифікатор закінченого 

будівництвом об’єкта (для об’єктів, яким присвоєно 

ідентифікатор до подання заяви), реєстраційного номера 

об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно (у разі якщо право власності на 

об’єкт зареєстровано в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно); 

2) документ, що посвідчує право власності 

на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, 

поділу або виділення частки (у разі, якщо право 

власності на об’єкт не зареєстровано в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно); 

3) копія договору про поділ спільного 

майна, договір про виділ у натурі частки із 

спільного майна або відповідне рішення суду (у 

разі, якщо об’єкт перебуває у спільній власності); 

4) документ, що засвідчує прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта 
(крім випадків, якщо об’єкт нерухомого майна 

створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення 

без проведення будівельних робіт, що відповідно до 



законодавства потребують отримання дозволу на їх 

проведення), - у разі, якщо відомості про прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не 

внесено до Реєстру будівельної діяльності); 

5) технічний паспорт на новостворений 

об’єкт нерухомого майна (у разі, якщо технічний 

паспорт створений без використання Реєстру 

будівельної діяльності); 
6) копія документа, що посвідчує особу 

заявника (у разі подання документів поштовим 

відправленням); 

7) копія документа, що засвідчує 

повноваження представника (у разі подання 

документів представником поштовим відправленням або 

в електронній формі). 

Копії документів, що подаються для 

зміни адреси об’єкта нерухомого майна, 

засвідчуються заявником (його 

представником). 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Подаються безпосередньо 

власником (співвласниками) об’єкту 

нерухомого майна (його представником) 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом п’яти робочих днів 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Підставами для відмови у присвоєнні 

адреси є: 

1) подання неповного пакета документів; 

2) виявлення неповних або недостовірних 

відомостей у поданих документах, що 

підтверджено документально; 

3) подання заяви особою, яка не є 

власником (співвласником) об’єкта нерухомого 

майна, щодо якого подано заяву про зміну 

адреси, або його (їх) представником; 

4) подання заяви до органу з присвоєння 

адреси, який не має повноважень приймати 

рішення про присвоєння адреси на відповідній 

території. 

14 Результат надання 

адміністративних послуг 

Видача наказу (витягу із наказу) сектора 

містобудування та архітектури Бурштинської 

міської ради з питання присвоєння/зміни адреси 

об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого 

майна 

 

 

    15  

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо власнику 

(співвласникам) об’єкту нерухомого майна (їх 

уповноваженими представниками) 
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примітки 

 

  

 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 

 

 



                                                                       
 
 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО                                        
 

                                                                                                    розпорядження міського голови 

                                                                                                    від____________2021 №_______ 
 

                                                                                                           

                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

                                                            

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ  

ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  

 (назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

  

1. Місце знаходження Центру 

надання адміністративних 

послуг Місцезнаходження 

Центру надання 

адміністративних послуг 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. 

Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. 

Бовшів) вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com


e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, 

lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

 

 

 

  

2. Інформація щодо режиму 

роботи ‘Центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних послуг 

 Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт Центру надання 

cnap. burshtyn@gmail.com 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net
mailto:koro%D1%81tovuchi@ukr.net
mailto:ozeryani@ukr.net
mailto:stepankopani%D1%81a@gmail.com
mailto:ynashkiv@gmail.com
mailto:lubovklis548@gmail.com
mailto:nastashinska.silskarada@ukr.net


адміністративної послуги  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

  

4. Закони України «Про адміністративні послуги»  

«Про регулювання містобудівної діяльності» 

(далі – Закон),  

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

 Постанова Кабінету Міністрів від 7 липня 2021 

№ 690 « Про затвердження Порядку присвоєння 

адрес об’єктам будівництва, об’єктам 

нерухомого майна» (далі - Порядок) 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

  - 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/місцевого 

самоврядування 

Рішення виконавчого комітету від 26.08.2021 

№147 « Про визначення уповноваженого органу 

з присвоєння ( змін, коригування, аналювання) 

об’єктам нерухомого майна, об’єктам 

будівництва по Бурштинській територіальній 

громаді». 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява та пакет документів 

9. Вичерпний перелік 

документів, документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги  

Для присвоєння адреси об’єкту 

нерухомого майна (після прийняття об’єкта в 

експлуатацію) подаються такі документи: 

1) заява про присвоєння адреси щодо 

закінченого будівництвом об’єкта (із зазначенням 

прізвища, імені, по батькові заявника та реєстраційного 

номера облікової картки платника податків (за 

наявності) - для фізичної особи або найменування та 

ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному 

державному реєстрі підприємств і організацій України - 

для юридичної особи, відомостей про ідентифікатор 

закінченого будівництвом об’єкта (для об’єктів, яким 

присвоєно ідентифікатор до подання заяви);  

2) копія документа, що посвідчує право 

власності або користування земельною 

ділянкою, на якій споруджено об’єкт 

нерухомого майна (у разі, якщо таке право власності 

або користування земельною ділянкою не зареєстровано в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно); 

  3) копія документа, що засвідчує 

прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкта  (якщо відомості про такий 

документ не внесено до електронної системи/єдиного 

реєстру документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт і засвідчують 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, 

відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених 

документів); 

 

 4) копія документа, що посвідчує особу 

заявника (у разі подання документів поштовим 

відправленням); 

 5) копія документа, що засвідчує 



повноваження представника (у разі подання 

документів представником поштовим відправленням або 

в електронній формі). 

Копії документів, що подаються для 

присвоєння адреси, засвідчуються 

замовником (його представником). 
 

Для присвоєння адреси об’єкту 

будівництва (після отримання права на 

виконання будівельних робіт) подаються такі 

документи: 

1) заява про присвоєння адреси щодо 

об’єкта будівництва (із зазначенням прізвища, імені, 

по батькові заявника та реєстраційного номера облікової 

картки платника податків (за наявності) - для фізичної 

особи або найменування та ідентифікаційного коду 

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

підприємств і організацій України - для юридичної особи); 

2) копія документа, що посвідчує право 

власності або користування земельною 

ділянкою, на якій споруджується об’єкт 

нерухомого майна (у разі, якщо таке право власності 

або користування земельною ділянкою не зареєстровано в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно); 

3) генеральний план об’єкта будівництва (у 

разі спорудження об’єкта на підставі проектної 

документації на будівництво); 

  4) копія документа, що дає право на 

виконання будівельних робіт  (якщо відомості про 

такий документ не внесено до електронної 

системи/єдиного реєстру документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт і 

засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та 

анулювання зазначених документів); 

5) копія документа, що посвідчує особу 

заявника, - у разі подання документів поштовим 

відправленням або в електронній формі; 

  6) копія документа, що засвідчує 

повноваження представника, - у разі подання 

документів представником поштовим 

відправленням або в електронній формі. 

Копії документів, що подаються для 

присвоєння адреси, засвідчуються 

замовником (його представником). 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Подаються безпосередньо 

власником (співвласниками) об’єкту 

нерухомого майна (його представником) 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом п’яти робочих днів,  

 



13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Підставами для відмови у присвоєнні 

адреси є: 

1) подання неповного пакета документів; 

2) виявлення неповних або недостовірних 

відомостей у поданих документах, що 

підтверджено документально; 

3) подання заяви особою, яка не є 

замовником, або його представником (у разі 

подання заяви про присвоєння  адреси щодо 

об’єкта будівництва); 

4) подання заяви особою, яка не є 

власником (співвласниками) об’єкта нерухомого 

майна, щодо якого подано заяву про зміну 

адреси, або його (їх) представником  (у разі 

подання заяви про присвоєння адреси щодо 

закінченого будівництвом об’єкта); 

5) подання заяви до органу з присвоєння 

адреси, який не має повноважень приймати 

рішення про присвоєння, зміну, коригування 

адреси на відповідній території. 

14 Результат надання 

адміністративних послуг 

Видача наказу (витягу із наказу) сектора 

містобудування та архітектури Бурштинської 

міської ради з питання присвоєння/зміни адреси 

об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого 

майна 

 

 

    15  

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо власнику 

(співвласникам) об’єкту нерухомого майна (їх 

уповноваженими представниками) 

  

16 

 

 

примітки 

 

  

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 
 

 

 



                                                                       
 
 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО                                        
 

                                                                                                    розпорядження міського голови 

                                                                                                    від____________2021 №_______ 
 

                                                                                                           

                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

                                                            

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ  

ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  

 (назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

  

1. Місце знаходження Центру 

надання адміністративних 

послуг Місцезнаходження 

Центру надання 

адміністративних послуг 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. 

Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. 

Бовшів) вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com


e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, 

lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

 

 

 

  

2. Інформація щодо режиму 

роботи ‘Центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних послуг 

 Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт Центру надання 

cnap. burshtyn@gmail.com 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net
mailto:koro%D1%81tovuchi@ukr.net
mailto:ozeryani@ukr.net
mailto:stepankopani%D1%81a@gmail.com
mailto:ynashkiv@gmail.com
mailto:lubovklis548@gmail.com
mailto:nastashinska.silskarada@ukr.net


адміністративної послуги  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

  

4. Закони України «Про адміністративні послуги»  

«Про регулювання містобудівної діяльності» 

(далі – Закон),  

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

 Постанова Кабінету Міністрів від 7 липня 2021 

№ 690 « Про затвердження Порядку присвоєння 

адрес об’єктам будівництва, об’єктам 

нерухомого майна» (далі - Порядок) 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

  - 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/місцевого 

самоврядування 

Рішення виконавчого комітету від 26.08.2021 

№147 « Про визначення уповноваженого органу 

з присвоєння ( змін, коригування, аналювання) 

об’єктам нерухомого майна, об’єктам 

будівництва по Бурштинській територіальній 

громаді». 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява та пакет документів 

9. Вичерпний перелік 

документів, документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги  

Для присвоєння адреси об’єкту 

нерухомого майна (після прийняття об’єкта в 

експлуатацію) подаються такі документи: 

1) заява про присвоєння адреси щодо 

закінченого будівництвом об’єкта (із зазначенням 

прізвища, імені, по батькові заявника та реєстраційного 

номера облікової картки платника податків (за 

наявності) - для фізичної особи або найменування та 

ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному 

державному реєстрі підприємств і організацій України - 

для юридичної особи, відомостей про ідентифікатор 

закінченого будівництвом об’єкта (для об’єктів, яким 

присвоєно ідентифікатор до подання заяви);  

2) копія документа, що посвідчує право 

власності або користування земельною 

ділянкою, на якій споруджено об’єкт 

нерухомого майна (у разі, якщо таке право власності 

або користування земельною ділянкою не зареєстровано в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно); 

  3) копія документа, що засвідчує 

прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкта  (якщо відомості про такий 

документ не внесено до електронної системи/єдиного 

реєстру документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт і засвідчують 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, 

відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених 

документів); 

 

 4) копія документа, що посвідчує особу 

заявника (у разі подання документів поштовим 

відправленням); 

 5) копія документа, що засвідчує 



повноваження представника (у разі подання 

документів представником поштовим відправленням або 

в електронній формі). 

Копії документів, що подаються для 

присвоєння адреси, засвідчуються 

замовником (його представником). 
 

Для присвоєння адреси об’єкту 

будівництва (після отримання права на 

виконання будівельних робіт) подаються такі 

документи: 

1) заява про присвоєння адреси щодо 

об’єкта будівництва (із зазначенням прізвища, імені, 

по батькові заявника та реєстраційного номера облікової 

картки платника податків (за наявності) - для фізичної 

особи або найменування та ідентифікаційного коду 

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

підприємств і організацій України - для юридичної особи); 

2) копія документа, що посвідчує право 

власності або користування земельною 

ділянкою, на якій споруджується об’єкт 

нерухомого майна (у разі, якщо таке право власності 

або користування земельною ділянкою не зареєстровано в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно); 

3) генеральний план об’єкта будівництва (у 

разі спорудження об’єкта на підставі проектної 

документації на будівництво); 

  4) копія документа, що дає право на 

виконання будівельних робіт  (якщо відомості про 

такий документ не внесено до електронної 

системи/єдиного реєстру документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт і 

засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та 

анулювання зазначених документів); 

5) копія документа, що посвідчує особу 

заявника, - у разі подання документів поштовим 

відправленням або в електронній формі; 

  6) копія документа, що засвідчує 

повноваження представника, - у разі подання 

документів представником поштовим 

відправленням або в електронній формі. 

Копії документів, що подаються для 

присвоєння адреси, засвідчуються 

замовником (його представником). 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Подаються безпосередньо 

власником (співвласниками) об’єкту 

нерухомого майна (його представником) 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом п’яти робочих днів,  

 



13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Підставами для відмови у присвоєнні 

адреси є: 

1) подання неповного пакета документів; 

2) виявлення неповних або недостовірних 

відомостей у поданих документах, що 

підтверджено документально; 

3) подання заяви особою, яка не є 

замовником, або його представником (у разі 

подання заяви про присвоєння  адреси щодо 

об’єкта будівництва); 

4) подання заяви особою, яка не є 

власником (співвласниками) об’єкта нерухомого 

майна, щодо якого подано заяву про зміну 

адреси, або його (їх) представником  (у разі 

подання заяви про присвоєння адреси щодо 

закінченого будівництвом об’єкта); 

5) подання заяви до органу з присвоєння 

адреси, який не має повноважень приймати 

рішення про присвоєння, зміну, коригування 

адреси на відповідній території. 

14 Результат надання 

адміністративних послуг 

Видача наказу (витягу із наказу) сектора 

містобудування та архітектури Бурштинської 

міської ради з питання присвоєння/зміни адреси 

об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого 

майна 

 

 

    15  

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо власнику 

(співвласникам) об’єкту нерухомого майна (їх 

уповноваженими представниками) 

  

16 

 

 

примітки 

 

  

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 
 

 

 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                             розпорядженням міського голови                                                                                      
                                                                           №_____від______________ 

 
 

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

НАДАННЯ ВИТЯГУ  З МІСТОБУДІВНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ  
 (назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

у м. Бурштин Бурштинської міської ради 

1. 

 

Місцезнаходження: 
Центру надання 
адміністративної послуги 

 

 

77111, вул. С.Стрільців, 15, м. Бурштин 
Івано-Франківської області 
 

        

 

 
 

 
Інформація щодо режиму 

роботи: 
Центру надання 
адміністративних послуг 

 
 

 
Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 
Середа: 800 – 1700 
Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 
Без перерви на обід 

Субота, неділя-вихідні  дні 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. 
Закон України (назва, 

частина, стаття) 

Статті, 186 та 186¹ Земельного кодексу України, стаття 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», Закон України «Про перелік 
документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності». 

5. 
Акти Кабінету Міністрів 
України (назва, дата та 
номер, пункт) 

- 

6. 

Акти центральних органів 

виконавчої влади (назва, 
дата та номер, пункт) 

- 



7. 

Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 
місцевого самоврядування  

- 

8. 
Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Клопотання (лист від організації-розробника документації 
із землеустрою) на ім'я зав. сектором містобудування та 

архітектури Бурштинської міської ради. 

9. Вичерпний перелік 
документів необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

 До заяви про видачу висновку по проекту відведення 

земельної ділянки додаються: 
-засвідчена в установленому порядку копія проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з ситуаційною схемою її 
розміщення в структурі населеного пункту. 
- в електронному вигляді - обмінний файл земельного кадастру 
(формат .xml), який після затвердження проекту відведення 
земельної ділянки включається до баз даних містобудівного 
кадастру. 

 

10. 

Порядок та спосіб надання 
документів, необхідних для 

отримання 
адміністративних послуг 

Подаються безпосередньо керівниками юридичних осіб або 
фізичними особами-підприємцями, що розробляли проект 
землеустрою (їх уповноваженими представниками):  
- завірена копія проекту землеустрою - у друкованому вигляді; 
- обмінний файл - на оптичному носії з найменуванням 
замовника проекту та адреси земельної ділянки для урахування 
при формуванні баз даних містобудівного кадастру. 

 

11. 
Платність (безоплатність) 

адміністративної послуги 

Безкоштовно 
 

12. 
Строк, протягом якого 
здійснюється надання 
адміністративної послуги 

 

                               10 робочих днів  
 
 

 

13. Вичерпний перелік підстав 
для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність 
його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, документації із землеустрою або 
містобудівній документації на місцевому рівні. 

 

14. 
Результат надання 

адміністративних послуг 

Надання висновку про погодження (не погодження) 

проекту землеустрою. 
 

15. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 

Видається безпосередньо заявнику (керівнику юридичної 
особи/фізичній особі-підприємцю) або уповноваженим 

представникам за довіреністю. 
 

16. Примітки 

У висновку про відмову у погодженні проекту 

землеустрою надається вичерпний перелік недоліків 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та розумний строк для усунення таких недоліків (який за 
письмовим проханням розробника проекту може бути 
продовжений). 

Сектором містобудування та архітектури може бути 
відмовлено у погодженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки лише у разі, якщо не усунено 



недоліки, на яких було наголошено у попередньому 

висновку. Не можна відмовити у погодженні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших 
причин чи вказати інші недоліки. 

Повторна відмова не позбавляє права розробника проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки усунути 

недоліки проекту та подати його на погодження. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Підготовила: 
 
Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                        Т. Білоока 
 

 
Погодила: 
 

Керівник ЦНАПу                                                   І. Кунів 
  

  
  
  

 
 

 
 

 

                    

 

 
 

 
 
 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

№______ВІД_____________________________ 

Технологічна картка адміністративної послуги 

надання висновку про погодження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
(назва адміністративної послуги) 

Сектору містобудування та архітектури Бурштинської міської ради 

 (найменування органу, який здійснює адміністративну послугу) 

 

 

№ 
з/п 

Етапи процесу Відповідальний 
Дія 

Структурний підрозділ 
Термін виконання 

(днів) В У П З 

1.                              2.                 3. 4. 5. 6. 7.                             8.                   9. 

1. 

 
Прийом заяви з пакетом 
документів для розгляду 

та погодження технічної 
документації із 

землеустрою щодо 
інвентаризації земельної 
ділянки (державної або 

комунальної власності), 
передача пакету 

документів до сектору 
 

Адміністратор 
ЦНАП 

+    

Центр надання  

адміністративних послуг 
Бурштинської міської ради 

Протягом 1-го 
робочого дня з дня 
надходження заяви та 

пакету документів 

2. 
Реєстрація заяви 

сектором 

Спеціаліст 

 
+    

Сектор містобудування та 

архітектури 
 Бурштинської міської ради 

Протягом 1-го 
робочого дня з дня 

надходження заяви та 
пакету документів 

3. 

 

Прийняття рішення 
щодо розгляду заяви, 

резолюція 
 

Зав. сектору +    
Сектор містобудування та 
архітектури 

Бурштинської міської ради 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 
надходження заяви та 

пакету документів 

4. 

Попередній розгляд 
проекту відведення 

зав.сектором.  
Визначення спеціаліста, 

що буде здійснювати 
розгляд проекту 
землеустрою та 

підготовку висновку. 

Зав. сектору +    
Сектор містобудування та 
архітектури 

 Бурштинської міської ради 

Протягом 1-го 
робочого дня з дня 

надходження заяви та 
пакету документів 

5. 

Перевірка проекту 
землеустрою на 

відповідність його 
положень  вимогам законів 
та прийнятих відповідно до 
них нормативно-правових 

 
Зав. сектору, 

 
 
 

+    

 
//-//-// 

 
 
 

Протягом 1-го 
робочого дня з дня 

надходження заяви та 
пакету документів 



актів, документації із 
землеустрою або 
затвердженій містобудівній 
документації. 

 

 

Спеціаліст 

 

//-//-// 

6. 

Складання висновку про 
погодження (відмову у 

погодженні) проекту 
відведення земельної 
ділянки та його 

перевірка 

Спеціаліст 
 

+    //-//-// 
Протягом 2-х робочих 
днів з дня 

надходження заяви та 
пакету документів 

Зав. сектору   +  //-//-// 

7. 

Підписання висновку 
про погодження (відмову 

у погодженні) проекту 
відведення земельної 
ділянки керівником 

Зав. сектору +    

Сектор містобудування та 

архітектури 
 Бурштинської міської ради 

Протягом 2-х робочих 
днів з дня 

надходження заяви та 
пакету документів 

8. 

Реєстрація висновку про 
погодження (відмову у 
погодженні) проекту 

відведення земельної 
ділянки. Передача 

висновка ЦНАП 

Зав. сектору   +  
Сектор містобудування та 
архітектури 
 Бурштинської міської ради 

Протягом 1-го 
робочого дня з дня 
надходження заяви та 

пакету документів 

Спеціаліст +                             //-//-// 

9. 

Видача висновку про 
погодження (відмову у 
погодженні) проекту 

відведення земельної 
ділянки 

Адміністратор 

ЦНАП 
+    

 Центр надання  
адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради  

Не пізніше 10-го 
робочого дня з дати 
прийняття заяви 

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П –погоджує, З – затверджує.  
 

Загальна кількість робочих днів надання адміністративної послуги – 10 днів після 

надходження заяви 
         

 

 

 

 Підготовила: 
 

Завідувач сектору містобудування 
та архітектури                                                        Т. Білоока 

 
 
Погодила: 

 
Керівник ЦНАПу                                                   І. Кунів 

  
  
  

  

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 



 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

(назва адміністративної послуги)  

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

 

1. Місце знаходження центру 

надання адміністративних 

послуг  

 

 

 

 

 

 

 

Місце знаходження віддаленого 

робочого місця центру надання 

адміністративних послуг 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                             Розпорядженням міського голови 

                                           від____________2021 №_______ 

                                                                                                          

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com
mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net
mailto:koro%D1%81tovuchi@ukr.net


Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

 

2. 

 

Інформація щодо режиму роботи 

центру надання  

адміністративних послуг  

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму роботи 

віддаленого робочого  місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

    

 

Нормативно-правові акти, якими регламентується адміністративна послуга 

4. Закони України 

 

«Про адміністративні послуги» 

«Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – 

Закон). 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

- 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України №244 від 21.10.2011 року «Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької 

діяльності», Наказ   від 23.11.2020 № 284 « Про 

затвердження Змін до Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності ». 

mailto:ozeryani@ukr.net
mailto:stepankopani%D1%81a@gmail.com
mailto:ynashkiv@gmail.com
mailto:lubovklis548@gmail.com
mailto:nastashinska.silskarada@ukr.net


7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування 

Рішення міської ради від 29.09.2017 № 11/36-17 « 

Про затвердження «Положення про Порядок 

розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності в м. Бурштин та с. 

Вигівка» 

Умови отримання адміністративної послуги 

 

8. 
Підстава для отримання 

адміністративної послуги 
Заява та пакет документів 

9. Вичерпний перелік документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

У разі коли власник (користувач) має намір 

змінити естетичний вигляд ТС, він звертається з 

письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта 

прив’язки у частині ескізів фасадів. 

Для внесення змін до паспорта прив’язки 

тимчасової споруди (далі - ТС) подаються такі 

документи: 

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для 

стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт 

господарювання, який має у своєму складі 

архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або 

архітектор, який має відповідний кваліфікаційний 

сертифікат; 

Копії документів, що подаються для внесення 

змін до паспорта прив’язки ТС засвідчуються 

замовником (його представником). 

10. 

Порядок та спосіб надання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подаються безпосередньо 

замовником  для внесення змін до паспорта 

прив’язки (його представником) 

11. Платність (безоплатність) 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

 

12. Строк, протягом якого 

здійснюється надання 

адміністративної послуги 

Протягом десяти робочих днів 

 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

Відсутні 

14. Результат надання 

адміністративних послуг 

Внесення змін до паспорта прив’язки ТС 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо замовнику внесення змін 

до паспорта прив’язки (його представнику) 

 

16. Примітки - 

 
 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 



 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             розпорядженням міського голови 

                                                                       від________________№______ 

 

 

 

           ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

 
 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ  

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 (назва адміністративної послуги) 
 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської  ради 

________________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

 

1. 

Місце знаходження центру 

надання адміністративних 

послуг  

 

 

 

 

 

 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг  

 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, Івано-

Франківська область,77111 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com


 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

 

 

 

 

2. 

Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративних послуг  

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи центру надання  

адміністративних послуг  

 

 

 

 

 

 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net
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3. 

Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

    

 

 

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

 

4. Закони України  

 

«Про адміністративні послуги» 

«Про регулювання містобудівної діяльності»  

 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019  

№ 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»  

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади  

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 31.05.2017  № 135 «Про ведення реєстру 

містобудівних умов» 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування  

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

 

8. 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 
Заява та пакет документів 

9. Вичерпний перелік 

документів необхідних для 

отримання  адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

        Для отримання змін до  містобудівних умов та 

обмежень до заяви замовником додаються: 

         копія документа, що посвідчує право власності чи 

користування земельною ділянкою або копія договору 

суперфіцію – у разі, якщо речове право на земельну 

ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно; 

         копія документа, що посвідчує право власності на 

об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній 

ділянці – у разі, якщо право власності на об’єкт 

нерухомого майна не зареєстровано в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно, або згода 

власника, засвідчена в установленому законодавством 

порядку (у разі здійснення реконструкції або 

реставрації); 

         викопіювання з топографо-геодезичного плану          

М 1:2000; 

         примірник містобудівних умов та обмежень; 

         проектні пропозиції зі змінами. 

         

10. 

Порядок та спосіб надання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративних 

послуг 

Подаються безпосередньо фізичними особами або 

керівниками юридичних осіб (їх уповноваженими 

представниками) у письмовій формі 

11. Платність (безоплатність) 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

12. Строк, протягом якого  10 робочих днів з дня реєстрації заяви 



здійснюється надання 

адміністративної послуги 

 

13. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та 

обмежень  є: неподання повного пакету документів; 

виявлення недостовірних відомостей у документах; 

невідповідність намірів забудови вимогам 

містобудівної документації на місцевому рівні 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки 

 

15.  Способи отримання 

відповіді (результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або уповноваженим 

представникам за довіреністю 

16. Примітки Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких 

містобудівні умови та обмеження не надаються, 

затверджений наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 06.11.2017 № 289. 

 

 

 
 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 

 



 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО                                        
 

                                                                                                    розпорядження міського голови 

                                                                                                    від____________2021 №_______ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

        АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Надання довідки про рік побудови 
(назва адміністративної послуги) 

 

Cектор містобудування та архітектури Бурштинської міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

  

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

  

1. Місце знаходження Центру 

надання адміністративних 

послуг 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

mailto:demjanivsr@ukr.net
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Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

 

  

2. Інформація щодо режиму 

роботи ‘Центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних послуг 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт Центру надання 

адміністративної послуги 

тел. (03438)46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

  

4. Закони України Закон України «Про адміністративні послуги». 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Закон України «Про захист персональних даних». 

Закон України «Про звернення громадян». 

mailto:ozeryani@ukr.net
mailto:stepankopani%D1%81a@gmail.com
mailto:ynashkiv@gmail.com
mailto:lubovklis548@gmail.com
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5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

     -//-                                

6. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/місцевого 

самоврядування 

           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» 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

  7. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява. 

 

  8. Вичерпний перелік 

документів, документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

 також вимоги до них 

1.Заява(замовника). 

2.Копії паспорта (для паспорта у формі ID-картки 

додатково витяг з єдиного демографічного 

реєстру). 

3.Копія ідентифікаційного номера. 

4.Згода на збір та обробку персональних даних. 

5.Копія будівельного паспорту (технічного) за 

наявності. 

6.Копія державного акту на земельну ділянку або 

витягу з ДРРП на нерухоме майно.  

7. Заява свідків (з паспортними даними) . 

 

  9. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

 Подається безпосередньо заявником (фізичною 

особою/керівником юридичної особи) або 

уповноваженим представникам за довіреністю 

 10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

                          безкоштовно 

  

  11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 5  робочих  днів з дня надходження заяви 

  12. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1.Виявлення в документах поданих замовником 

недостовірних відомостей; 

2.Неповний пакет наданих замовником документів. 

  

  13. Результат надання 

адміністративної послуги 

1. Довідка. 

2.Відмова у наданні довідки. 

  14. Спосіб отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або 

уповноваженим  представникам за довіреністю 

  15. Примітка Зразок заяви (додається) 

    

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 



                                                       

                    

 

                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Надання довідки про відсутність будівель на земельній ділянці 
(назва адміністративної послуги) 

Cектор містобудування та архітектури Бурштинської міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

  

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

  

1. Місце знаходження центру 

надання адміністративних 

послуг  

 

 

 

 

 

 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                              розпорядження міського голови 

від____________2021 №_______ 
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Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net  

2. Інформація щодо режиму 

роботи центру надання  

адміністративних послуг  

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних послуг 

 Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт Центру надання 

адміністративної послуги 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

    

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

  

4. Закони України Закон України «Про адміністративні послуги». 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Закон України «Про захист персональних даних». 

Закон України «Про звернення громадян». 

 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

     -//-                                

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

     -//- 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/місцевого 

   Рішення міської ради від 29.10.2021 № 07/20-21 « 

Про затвердження Переліку адміністративних 

mailto:ozeryani@ukr.net
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самоврядування послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради у новій редакції» 

          

Умови отримання адміністративної послуги 

 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява. 

 

 

9. Вичерпний перелік 

документів, документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

 також вимоги до них 

1.Заява(замовника). 

2.Копії паспорта (для паспорта у формі ID-картки 

додатково витяг з єдиного демографічного 

реєстру). 

3.Копія ідентифікаційного номера. 

4.Згода на збір та обробку персональних даних. 

5.Копія будівельного паспорту (за наявності). 

6.Копія державного акту на земельну ділянку або 

витягу з ДРРП на нерухоме майно.  

7. Фотофіксація земельної ділянки (обов’язково). 

 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

 Подається безпосередньо заявником (фізичною 

особою/керівником юридичної особи) або 

уповноваженим представникам за довіреністю 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

                          безкоштовно 

  

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 5  робочих  днів з дня надходження заяви 

13. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1.Виявлення в документах поданих замовником 

недостовірних відомостей; 

2.Неповний пакет наданих замовником документів. 

  

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

1. Довідка. 

2.Відмова у наданні довідки. 

15. Спосіб отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або 

уповноваженим представникам за довіреністю 

16. Примітка Зразок заяви (додається) 

    

  

  

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

                                                                                                          від_________2021№__________ 

 

 

                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
       АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

____________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

Cектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 

___________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

  

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

  

1. Місцезнаходження  Центру 

надання  адміністративних 

послуг 

 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. 

Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
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(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

  

2.  

 

Інформація щодо режиму 

роботи Центру  надання 

адміністративної послуги 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

 

 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт Центру надання 

адміністративної послуги 

тел. (034-38)46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

  

4. Закони України ст.28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності. 

mailto:koro%D1%81tovuchi@ukr.net
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5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

     -/-                                

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України №244 від 21.10.2011 року 

«Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності», Наказ   від 23.11.2020 

№ 284 « Про затвердження Змін до Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності ». 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/місцевого 

самоврядування 

Рішення міської ради від 29.09.2017 № 11/36-17 « 

Про затвердження «Положення про Порядок 

розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності в м. Бурштин та с. 

Вигівка»  

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява  суб’єкта звернення про отримання паспорта 

прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

9. Вичерпний перелік 

документів, документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

 також вимоги до них 

Підставою для розміщення ТС є паспорт 

прив’язки: 

1.Замовник звертається до виконавчого комітету із 

відповідною заявою у довільній формі для 

розміщення ТС. 

До заяви додаються: 

-графічні матеріали із зазначенням бажаного місця 

розташування ТС, виконані замовником у 

довільній формі на топографо-геодезичній основі 

М 1:500 з кресленнями контурів ТС з прив'язкою 

до місцевості; 

-реквізити замовника, прізвище, ім’я по батькові 

місцезнаходження ТС/контактна інформація та 

напрям діяльності; 

  

Для оформлення паспорта прив’язки замовник 
звертається до органу з питань містобудування із 

додатковою заявою щодо оформлення паспорта 

прив’язки: 

 

1.Заява на ім’я керівника спеціально 

уповноваженого органу містобудування  та 

архітектури про можливість розміщення ТС  для 

провадження підприємницької діяльності зі згодою 

замовника на обробку персональних даних  за 

формою наведеною у додатку до цієї 

інформаційної картки, контактний телефон; 

 

2. Схему розміщення ТС ; 

 

3. Довідку видану сектором містобудування та 

архітектури про відповідність намірів,  розміщення 



ТС(у разі її наявності), містобудівним обмеженням 

та будівельним нормам і правилам. 

 

4. Ескізний проект  тимчасової споруди у кольорі 

М 1:50 (для стаціонарних ТС), який виготовляє 

суб’єкт господарювання, який має у своєму складі 

архітектора, що  має кваліфікаційний сертифікат. 

 

5. Схему благоустрою прилеглої території,  

складену суб’єктом суб’єкт господарювання, який 

має у своєму складі архітектора, що  має 

кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів 

України». 

 

6. Технічні умови щодо  інженерного забезпечення 

(за наявності) отримані замовником у 

балансоутримувача відповідних інженерних мереж 

самостійно. 

  

7. Документ, що посвідчує право власності або  

користування земельною ділянкою (копія при 

наявності). 

 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

 Подається безпосередньо заявником (фізичною 

особою/керівником юридичної особи) або 

уповноваженим представникам за довіреністю 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

                          безкоштовно 

  

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 10  робочих  днів з дня надходження 

заяви 

13. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1.Подання неповного пакета документів;  

2.Подання недостовірних відомостей; 

  

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

1.Паспорт прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності. 

2.Відмова у наданні паспорту прив’язки тимчасової 

споруди. 

15. Спосіб отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або 

уповноваженим представникам за довіреністю 

16. Примітка Зразок заяви (додається) 

    

  

  

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 



 

 



                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

                                                                                                          від___________2021№________ 

                                                                                                              

 

                                                                                              

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача  будівельного паспорта забудови  земельної ділянки 

(назва адміністративної послуги) 

  

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

  

Інформація про Центр надання  адміністративних послуг 

  

1. Місцезнаходження Центру 

надання адміністративних 

послуг 

 

Місцезнаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. 

Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 
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(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

   

2. Інформація щодо режиму 

роботи ‘Центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних послуг 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт Центру надання 

адміністративних послуг 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

    

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

  

4. Закони України Ст.ст.27,22,222 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», Закон України «Про перелік 
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документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності» 

 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності»     

                        

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житло-комунального господарства 

України від 05.07.2011 № 103 «Про затвердження 

Порядку видачі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки» (зі змінами),  п.п. 2.1,2.2. 

 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/місцевого 

самоврядування 

                     

                                        - // - 

Умови отримання адміністративної послуги 

  

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява та пакет документів. 

9. Вичерпний перелік 

документів, документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

До заяви про видачу будівельного 

паспорта замовником додаються: 

- засвідчена в установленому порядку копія 

документа, що засвідчує право власності або 

користування земельною ділянкою; 

- засвідчена в установленому порядку згода 

співвласників земельної ділянки (житлового 

будинку) на забудову зазначеної земельної 

ділянки; 

- засвідчена в установленому порядку копія 

документа, що засвідчує право власності на 

будівлю (у разі її реконструкції); 

- ескіз намірів забудови на паперових носіях 

(місце розташування будівель та споруд на 

земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки 

висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок, 

відстані до найближчих будівель на сусідніх 

ділянках, відстань до проїжджої частини вулиці, 

фотофіксація місця будівництва); 

- проект будівництва (за наявності) 

       Внесення змін до будівельного паспорта 

здійснюється у порядку та на умовах, 

визначених для його отримання при 

надходженні пакета документів, до якого 

входять: 

- заява на внесення змін до будівельного 

паспорта; 

- примірник будівельного паспорта замовника; 

-ескіз намірів забудови на паперових носіях 

(місце розташування будівель та споруд на 

земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових 

об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо); 



-засвідчена в установленому порядку згода 

співвласників земельної ділянки (житлового 

будинку) на забудову. 

Під час подачі документів фізичною особою до 

заяви додається копія паспорту заявника. Ескіз 

намірів надається у двох екземплярах та в 

електронному варіанті. 

Для присвоєння адреси об’єкту будівництва 

(житловому будинку, у разі її відсутності) 
додається викопіювання з топографо-геодезичного 

плану М 1:500 із зазначенням місця розташування 

запланованих об’єктів будівництва та головного 

входу до будинку. 

 

У випадку здійснення намірів, щодо 

реконструкції приміщень будівель, споруд 

додається: 

 

Копія документа, що засвідчує право власності 

заявника на об’єкт нерухомості та копії 

правовстановлюючих документів (договір купівлі-

продажу, договір дарування або свідоцтво на 

спадщину)засвідчені у встановленому порядку; 

 

Копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості, 

засвідчена у встановленому порядку; 

 

Фотофіксація об’єкта нерухомості (будівлі, 

споруди на земельній ділянці з оточенням); 

 

Завірена нотаріально згода власника 

(власників)будівлі; 

 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

 Подаються безпосередньо фізичними особами або 

керівниками юридичних осіб (їх уповноваженими 

представниками) у письмовій формі 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

                          безкоштовно 

  

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

10 робочих днів для отримання будівельного 

паспорту; 

5 робочих днів для присвоєння адреси об’єкту 

будівництва (житловому будинку, у разі її 

відсутності) 

13. Вичерпний перелік підстав 

для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Підставою для відмови у наданні будівельного 

паспорта (повернення поданого пакету документів) 

є: 

- неподання повного пакета документів; 

- невідповідність намірів забудови земельної 

ділянки вимогам містобудівної документації на 

місцевому рівні, детальним планам територій, 



планувальним рішенням проектів садівницьких та 

дачних товариств, державним будівельним нормам, 

стандартам і правилам. 

  

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки   

є підставою для подання  в інспекцію ДІАМ в 

Івано-Франківській області для отримати 

повідомлення (декларації) про початок виконання  

будівельних  робіт. 

15. Спосіб отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або 

уповноваженим представникам за довіреністю 

 

16. Примітка У разі зміни намірів забудови земельної ділянки 

реалізація яких не перевищує граничнодопустимих 

параметрів, до будівельного паспорта можуть 

вноситись зміни. 

    

  

 

 

  

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                               Тетяна  БІЛООКА 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

                                                                                                           від___________2021№________ 

                                                                                                              

 

                                                                                              

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Надання дозволу на виготовлення ( затвердження) проекту переведення 

житлового/нежитлового приміщення в нежитлове/житлове. 

(назва адміністративної послуги) 

  

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

  

Інформація про Центр надання  адміністративних послуг 

  

1. Місцезнаходження Центру 

надання адміністративних 

послуг 

 

Місцезнаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. 

Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 
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(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

   

2. Інформація щодо режиму 

роботи ‘Центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних послуг 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт Центру надання 

адміністративних послуг 

тел. (034-38) 46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

    

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

  

4. Закони України Закони України:  

-«Про особливі здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку»; « Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку)(ст.15); 
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 -«Про місцеве самоврядування в Україні»(ст.30);  

-Житловий Кодекс України(розділ I,ст.ст.4,6,7,8); 

-Цивільний кодекс України(ст.ст.319,383); 

 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

  -                        

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

-Наказ Держжитлокомунгоспу України від 

17.05.2005 №76 « Про затвердження Правил 

утримання жилих будинків та прибудинкових 

територій» (п.1.4); 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/місцевого 

самоврядування 

                     

Рішення міської ради від 25 березня 2014 №10/40-

14 «Про затвердження Положення про порядок 

переведення житлових будинків, приміщень 

(квартир) у нежитлові та нежитлових приміщень у 

житлові»; 

Умови отримання адміністративної послуги 

  

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява та пакет документів. 

9. Вичерпний перелік 

документів, документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Для  переведення житлового будинку, 

приміщення (квартири) у нежитлові: 

-заяву на ім’я міського голови про надання дозволу 

на виготовлення проекту реконструкції житлового 

будинку; 

-копія документів  які підтверджують право 

власності на житловий будинок, приміщення 

(квартири) для проживання; 

-копія технічного паспорта; 

- якщо житлове приміщення (квартира) розміщена 

у багатоповерховому будинку-письмову згоду всіх 

повнолітніх власників суміжних з даним житловим 

приміщенням; 

-технічний висновок про стан  будівельних 

конструкцій та можливості реконструкції 

приміщення під певний об’єкт бізнесу, виконаний 

організацією, що має ліцензію на  обстеження та 

проектування з урахуванням змін, що відбудуться з 

переплануванням  квартир; 

-заявник надає ескізний проект реконструкції 

приміщення з улаштуванням окремого входу ; 

Для  переведення нежитлового будинку, 

приміщення у житлові: 

-заяву на ім’я міського голови про надання дозволу 

на виготовлення проекту реконструкції будинку, 

приміщення для переведення з нежитлового до 

житлового фонду. 

-належним чином завірену копію документів, які 

підтверджують право власності на нежитловий 

будинок, приміщення, що переводяться у житлові; 

-якщо є власником юридична особа- 

виписку(витяг) з єдиного державного реєстру 



підприємств і організацій України; 

-якщо нежитлове приміщення розміщене у 

багатоповерховому будинку- їх письмову згоду на 

використання цих приміщень як житлових; 

-заявник надає ескізний проект реконструкції 

приміщення з улаштуванням окремого входу; 

 

 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

 Подаються безпосередньо фізичними особами або 

керівниками юридичних осіб (їх уповноваженими 

представниками) у письмовій формі 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

                          безкоштовно 

  

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 30 календарних днів 

 

13. Вичерпний перелік підстав 

для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Підставою для відмови  є: 

- неподання повного пакета документів; 

-невідповідність намірів вимогам державним 

будівельним нормам, стандартам і правилам. 

  

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради 

15. Спосіб отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або 

уповноваженим представникам за довіреністю 

 

16. Примітка  

    

  

 

 

  

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                               Тетяна  БІЛООКА 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   



                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

                                                                                                       від________________№_____ 

                                                                                                                                                                                                   
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

  

Надання містобудівних умов і обмежень  забудови земельної  ділянки                                                                 

(назва адміністративної послуги) 

  

Сектор  містобудування та архітектури Бурштинської  міської   ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

  

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

  

1. Місцезнаходження центру 

надання адміністративних 

послуг 

 

 

 

Місце знаходження 

віддаленого робочого місця 

центру надання 

адміністративних послуг 

вул. Січових Стрільців,буд.15, п.1, м. Бурштин, 

Івано-Франківська область,77111 

 

 

 

Дем’янівський старостинський округ 

 (с. Дем’янів, с. Вигівка)  вул.1 Травня,1 с. Дем’янів 

e-mail:  demjanivsr@ukr.net 

 

Бовшівський старостинський округ(с. Бовшів) 

вул.Шевченка,18  

e-mail:  bowshiv@ukr.net 

 

Задністрянський старостинський округ  

(с. Задністрянське) вул.Шевченка,18 

e-mail:  zsilskarada@gmail.com 

 

Старомартинівський старостинський округ 

(с. Старий Мартинів, с. Різдвяни), 

 вул.Шевченка,58 с. Старий Мартинів 

e-mail:  khariv.olga@gmail.com 

 

Тенетниківський старостинський округ 

(с. Тенетники, с. Новий Мартинів) 

 вул.Франка,14 с. Тенетники 

e-mail:  tenetnuku_s.rada@ukr.net 

 

Коростовичівський старостинський округ 

(с. Коростовичі, с. Куропатники) 

Вул.Б.Хмельницького,55А с. Коростовичі 

e-mail:  koroсtovuchi@ukr.net 

mailto:demjanivsr@ukr.net
mailto:bowshiv@ukr.net
mailto:zsilskarada@gmail.com
mailto:khariv.olga@gmail.com
mailto:tenetnuku_s.rada@ukr.net
mailto:koro%D1%81tovuchi@ukr.net


 

Озерянський старостинський округ 

(с. Озеряни, с. Слобода) 

Вул. І.Франка,4 с. Озеряни 

e-mail:  ozeryani@ukr.net 

 

Сарниківський старостинський округ 

(с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки) 

Вул.Шевченка,60 с. Сарники 

e-mail:  stepankopaniсa@gmail.com 

 

Юнашківський старостинський округ  

(с. Юнашків) вул. І.Кліща,25А 

e-mail:  ynashkiv@gmail.com, lubovklis548@gmail.com 

 

Насташинський старостинський округ 

(с. Насташине, с. Куничі) 

вул. Осмомисла ,1 с. Насташине 

e-mail:  nastashinska.silskarada@ukr.net 

 

2. Інформація щодо режиму 

роботи Центру надання 

адміністративних  послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо режиму 

роботи віддаленого робочого  

місця центру надання 

адміністративних послуг 

 

 

 

 

Понеділок: 800 – 2000 

Вівторок: 800 – 1700 

Середа: 800 – 1700 

Четвер: 800 – 1700 

П’ятниця: 800 – 1600 

Без перерви на обід 

Субота: 8оо-15оо 

Неділя-вихідний  день 

 

 

 

Пн, Вт, Ср, Чт. – 900 – 1700 

Пт. – 900 – 1700 

Обідня перерва: 1200 – 1300 

Вихідні дні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт Центру надання 

адміністративних послуг 

тел. (034-38)46-010 

cnap. burshtyn@gmail.com 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

  

4. Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» статті 22, 29;  

Закон України «Про перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» 

mailto:ozeryani@ukr.net
mailto:stepankopani%D1%81a@gmail.com
mailto:ynashkiv@gmail.com
mailto:lubovklis548@gmail.com
mailto:nastashinska.silskarada@ukr.net


5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

      Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.03.2019  № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності»                                

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства регіонального розвитку 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31.05.2017 №135 «Про 

затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень» 

 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/місцевого 

самоврядування 

 -                                  

Умови отримання адміністративної послуги 

  

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява та пакет документів 

9. Вичерпний перелік 

документів, документів 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Заява   від  забудовника , контактний телефон (із 

зазначенням кадастрового номеру земельної 

ділянки); 

2. Засвідчена в установленому порядку копія 

документа про право власності (користування) 

земельною ділянкою; 

3. Ситуаційний план (схема) щодо 

місцезнаходження земельної ділянки ділянки (у 

довільній формі); 

4. Викопіювання з топографо-геодезичного плану 

м1:2000. 

5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у 

разі наявності). 

6. Черговий кадастровий план(витяг із земельного 

кадастру-за  умови  відсутності містобудівного 

кадастру). 

7. Фотофіксація земельної ділянки(з оточенням). 

8. Рекомендовано додати містобудівний  

розрахунок з техніко-економічними показниками  

запланованого об’єкта будівництва(в графічному та 

електронному вигляді). 

9. Копія доручення особи щодо проведення 

забудови  чи реконструкції( при необхідності). 

У випадку здійснення намірів, щодо 

реконструкції (реконструкції, реставрації, 

розширення, технічного переоснащення об’єктів 

виробничого призначення, капітального 

ремонту будівель, споруд) приміщень будівель, 

споруд додається: 

10. Копія документа, що засвідчує право власності 

заявника на об’єкт нерухомості(свідоцтво про 

право власності, витяг з реєстру про право 

власності), та копії правовстановлюючих 

документів (договір купівлі-продажу, договір 

дарування або свідоцтво на спадщину) засвідчені у 

встановленому порядку; 



11. Копія технічного паспорта на об’єкт 

нерухомості, засвідчена у встановленому порядку; 

12. Кадастрова довідка з містобудівного 

кадастру        (при наявності); 

13. Фотофіксація об’єкта нерухомості (будівлі, 

споруди на земельній ділянці з оточенням); 

14. Завірена нотаріально згода власника (власників) 

будівлі; 

15. Для об’єктів, що є пам’ятками архітектури або 

знаходяться в охоронних зонах пам’яток 

архітектури – довідка з відділу охорони культурної 

спадщини; 

Документи подаються у двох  примірниках; 

 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

 Подаються безпосередньо фізичними особами або 

керівниками юридичних осіб (їх уповноваженими 

представниками) у письмовій формі. 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

                          безкоштовно 

  

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

10 робочих днів для отримання містобудівних 

умов та обмежень; 

 

13. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1. Невідповідність намірів забудови земельної 

ділянки положенням відповідної містобудівної 

документації на місцевому рівні; державних 

будівельних норм , стандартів та правил. 

2. Виявлення в документах поданих замовником 

недостовірних відомостей. 

3. Неповний пакет наданих замовником документів. 

  

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Містобудівні умови і обмеження забудови 

земельної ділянки 

15. Спосіб отримання відповіді 

(результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або 

уповноваженим представникам за довіреністю 

16. Примітка За згодою замовника до містобудівних умов та  

обмежень можуть вноситися зміни. Перелік 

об’єктів будівництва, для проектування яких 

містобудівні умови та обмеження не надаються, 

затверджений наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово- комунального 

господарства України від 06.11.2017 № 289 (із 

змінами); 

    

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                       Тетяна  БІЛООКА 

 

  

  



  



                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від ____________                                 м. Бурштин                                     №  

 

 

 

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      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         

 
ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

                                                            

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ  

ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  

 (назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                        
 

               розпорядження міського голови 

               від____________2021 №_______ 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання 

звернення про 

надання 

адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

 і структурний 

підрозділ 

Дія (виконує, 

бере участь, 

погоджує, 

затверджує) 

Термін 

виконання 

(днів) 

    1 

Прийом документів 

та перевірка на 

відповідність 

поданого пакету 

документів 

інформаційній картці 

адміністративної 

послуги, складання 

опису вхідного пакету 

документів, реєстрації 

вхідного пакету 

документів та 

формування справи 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

Виконує 
Протягом     1 

дня 

     2. 

Реєстрація заяви 

Прийняття рішення 

щодо розгляду 

звернення, резолюція 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

 

Виконує 

 

протягом 1 

робочого дня 

     3. Прийняття рішення 

про присвоєння 

Завідувач 

сектору 

Виконує, 

Погоджує 

  

  Протягом 5-



   

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

адреси об’єкту 

будівництва та 

об’єкту нерухомого 

майна /про відмову у 

присвоєнні адреси 

об’єкту будівництва 

та об’єкту 

нерухомого майна 

 

 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Виконує ти робочих  

днів з дня 

отримання 

заяви та пакету 

документів 

  

 

4. 

Підготовка проєкту 

наказу  та підписання  

наказу про 

присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

та об’єкту 

нерухомого майна 

/про відмову у 

присвоєнні адреси 

об’єкту будівництва 

та об’єкту 

нерухомого майна 

(далі – Наказ) 

 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Погоджує 

 

 

 

Виконує,  

Протягом 5-ти 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

 

5. 

Оприлюднення 

Наказу на офіційному 

сайті Бурштинської 

міської ради 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Виконує, 
Протягом 5-ти 

робочих днів з 

дня підписання 

4 

Передача результату 

адмінпослуги  до 

ЦНАП 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Виконує 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня підписання  

5 

Повідомлення про 

результат надання 

адміністративної 

послуги суб’єкта 

звернення 

Адміністратори 

ЦНАП 
Виконує 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дати 

отримання 

наказу 



 

                                                                                                         

 
ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

                                                            

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ  

ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  

 (назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                        
 

               розпорядження міського голови 

               від____________2021 №_______ 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання 

звернення про 

надання 

адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

 і структурний 

підрозділ 

Дія (виконує, 

бере участь, 

погоджує, 

затверджує) 

Термін 

виконання 

(днів) 

    1 

Прийом документів 

та перевірка на 

відповідність 

поданого пакету 

документів 

інформаційній картці 

адміністративної 

послуги, складання 

опису вхідного пакету 

документів, реєстрації 

вхідного пакету 

документів та 

формування справи 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

Виконує 
Протягом     1 

дня 

     2. 

Реєстрація заяви 

Прийняття рішення 

щодо розгляду 

звернення, резолюція 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

 

Виконує 

 

протягом 1 

робочого дня 

     3. Прийняття рішення 

про присвоєння 

Завідувач 

сектору 

Виконує, 

Погоджує 

  

  Протягом 5-



   

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

адреси об’єкту 

будівництва та 

об’єкту нерухомого 

майна /про відмову у 

присвоєнні адреси 

об’єкту будівництва 

та об’єкту 

нерухомого майна 

 

 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Виконує ти робочих  

днів з дня 

отримання 

заяви та пакету 

документів 

  

 

4. 

Підготовка проєкту 

наказу  та підписання  

наказу про 

присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

та об’єкту 

нерухомого майна 

/про відмову у 

присвоєнні адреси 

об’єкту будівництва 

та об’єкту 

нерухомого майна 

(далі – Наказ) 

 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Погоджує 

 

 

 

Виконує,  

Протягом 5-ти 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

 

5. 

Оприлюднення 

Наказу на офіційному 

сайті Бурштинської 

міської ради 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Виконує, 
Протягом 5-ти 

робочих днів з 

дня підписання 

4 

Передача результату 

адмінпослуги  до 

ЦНАП 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

Виконує 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня підписання  

5 

Повідомлення про 

результат надання 

адміністративної 

послуги суб’єкта 

звернення 

Адміністратори 

ЦНАП 
Виконує 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дати 

отримання 

наказу 



                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

                                                                                                         від_________2021№__________ 

 

 

 

                                                     ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА 

                                         АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

  

НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ НАМІРІВ ЩОДО МІСЦЯ 

РОЗТАШУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ  
(назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 

_________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги ) 

 

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 
Прийом документів, 

реєстрація заяви 

Адміністратор 

ЦНАП 
виконує 

У день 

звернення 

2. 

Передача пакету документів  

сектору  містобудування та 

архітектури  Бурштинської 

міської ради 

Адміністратор 

ЦНАП 
виконує 

Протягом 

наступного 

робочого дня 

3. 

Опрацювання заяви, перевірка 

документів. 

 Підготовка довідки про 

відповідність намірів щодо 

розташування тимчасової 

споруди 

Провідний спеціаліст  

сектору 

містобудування 

виконує 

 

Протягом 3-8 

дня 

4. 

Передача довідки про 

відповідність намірів щодо 

місця розташування 

тимчасової споруди 

адміністратору центру 

надання адміністративних 

послуг  

Завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Провідний спеціаліст  

сектору 

містобудування 

виконує 
Протягом  

9 дня 

5. 

Видача довідки про 

відповідність намірів щодо 

місця розташування 

тимчасової споруди в Центрі 

надання адміністративних 

послуг Бурштинської міської 

ради 

Адміністратор 

ЦНАП 
виконує 

З 10 дня 

 

 

  

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням  міського голови 

                                                                                                   від_________2021№__________ 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

                                                            
ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 (назва адміністративної послуги) 

 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 

_________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

                                                         

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна посадова особа 

(структурний підрозділ) 

Строки 

виконання 

1. Прийом заяви з пакетом 

документів про подовження 

строку дії паспорта прив’язки 

тимчасової споруди (далі - ТС) 

для провадження 

підприємницької діяльності та 

їх передача сектору 

містобудування та  архітектури 

Бурштиської міської ради  

 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

2. Реєстрація заяви  Провідний спеціаліст   сектору 

містобудування та архітектури 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

 

3. Прийняття рішення щодо 

розгляду звернення, резолюція 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

4. Визначення можливості 

продовження строку дії 

паспорта прив’язки тимчасової 

споруди та відповідності 

розташування ТС, будівельним 

нормам 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

Провідний спеціаліст   сектору 

містобудування та архітектури 

Протягом 3-х 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

 

5. Повідомлення замовника про 

можливость/не можливість  

продовження строку дії 

паспорта прив’язки тимчасової 

споруди та відповідності 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

Провідний спеціаліст   сектору 

містобудування та архітектури 

Протягом 3-х 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

 



розташування ТС, будівельним 

нормам 

 

6. Оформлення, реєстрація 

паспорту прив'язки ТС 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

Провідний спеціаліст   сектору 

містобудування та архітектури 

Протягом 10-ти 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

7. Видача паспорту прив’язки Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

паспорту 

прив'язки ТС 
             

  

 

 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                              Тетяна  БІЛООКА 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

НАДАННЯ ДУБЛІКАТА  БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА  

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  
 

(назва адміністративної послуги) 

  

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської  ради 

________________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

  

 

                                    

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна посадова 

особа (структурний 

підрозділ) 

Термін виконання 

1 Прийом заяви про надання 

дубліката будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та 

передача її до сектору 

містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради  

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

надходження заяви  

2 Реєстрація заяви  Провідний спеціаліст 

сектору містобудування та 

архітектури 

 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

надходження заяви  

3 Прийняття рішення щодо 

розгляду заяви, резолюція 

 

Завідувач сектору 

архітектури містобудування 

та архітектури 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

надходження заяви  

4 Підготовка проекту відповіді 

заявникові у разі відсутності в 

секторі містобудування та 

архітектури оригінального 

примірника будівельного 

 паспорта забудови земельної 

ділянки 

Провідний спеціаліст 

сектору містобудування та 

архітектури 

 

 

Протягом 7-ми 

робочих днів з дня 

реєстрації заяви  

 

5 
Підготовка дубліката 

будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки 

 

Провідний спеціаліст 

сектору містобудування та 

архітектури 

 

 

Протягом 7 

робочих днів з дня 

надходження заяви 

з резолюцією  

6 Підписання дубліката 

будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки 

 

Завідувач сектору 

архітектури містобудування 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

подання на 

                                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

 від____________2021 №_______ 

                                                                                                              

 

                                                                                                 

 



 та архітектури 

 

підписання 

 

 

7 
Передача дубліката будівельного 

паспорта забудови земельної 

ділянки до Центру надання 

адміністративних послуг  

Провідний спеціаліст 

сектору містобудування та 

архітектури 

 

 

Протягом 1-го 

робочого дня після 

реєстрації 

8 Видача дубліката будівельного 

паспорта забудови земельної 

ділянки або листа про відсутність 

оригінального примірника 

Адміністратор Центру 

надання адміністративних 

послуг 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дати 

прийняття рішення 

 

 
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги щодо надання містобудівних умов та обмежень – 10 

робочих днів з дня надходження заяви. 

 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                               Тетяна  БІЛООКА 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

НАДАННЯ ДУБЛІКАТА  БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА  

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  
 

(назва адміністративної послуги) 

  

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської  ради 

________________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

  

 

                                    

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна посадова 

особа (структурний 

підрозділ) 

Термін виконання 

1 Прийом заяви про надання 

дубліката будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та 

передача її до сектору 

містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради  

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

надходження заяви  

2 Реєстрація заяви  Провідний спеціаліст 

сектору містобудування та 

архітектури 

 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

надходження заяви  

3 Прийняття рішення щодо 

розгляду заяви, резолюція 

 

Завідувач сектору 

архітектури містобудування 

та архітектури 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

надходження заяви  

4 Підготовка проекту відповіді 

заявникові у разі відсутності в 

секторі містобудування та 

архітектури оригінального 

примірника будівельного 

 паспорта забудови земельної 

ділянки 

Провідний спеціаліст 

сектору містобудування та 

архітектури 

 

 

Протягом 7-ми 

робочих днів з дня 

реєстрації заяви  

 

5 
Підготовка дубліката 

будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки 

 

Провідний спеціаліст 

сектору містобудування та 

архітектури 

 

 

Протягом 7 

робочих днів з дня 

надходження заяви 

з резолюцією  

6 Підписання дубліката 

будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки 

 

Завідувач сектору 

архітектури містобудування 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

подання на 

                                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

 від____________2021 №_______ 

                                                                                                              

 

                                                                                                 

 



 та архітектури 

 

підписання 

 

 

7 
Передача дубліката будівельного 

паспорта забудови земельної 

ділянки до Центру надання 

адміністративних послуг  

Провідний спеціаліст 

сектору містобудування та 

архітектури 

 

 

Протягом 1-го 

робочого дня після 

реєстрації 

8 Видача дубліката будівельного 

паспорта забудови земельної 

ділянки або листа про відсутність 

оригінального примірника 

Адміністратор Центру 

надання адміністративних 

послуг 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дати 

прийняття рішення 

 

 
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги щодо надання містобудівних умов та обмежень – 10 

робочих днів з дня надходження заяви. 

 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                               Тетяна  БІЛООКА 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ  

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 (назва адміністративної послуги) 
 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської  ради 

________________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

                                                         

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна посадова 

особа (структурний 

підрозділ) 

Термін виконання 

1 Прийом заяви з пакетом 

документів на отримання змін до  

містобудівних умов та обмежень 

і передача пакету документів до 

сектору містобудування та  

архітектури Бурштинської  

міської ради 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

надходження заяви 

та пакету 

документів 

2 Реєстрація заяви сектором 

містобудування та архітектури 

Провідний спеціаліст  

сектору містобудування та 

архітектури 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

надходження заяви 

та пакету 

документів 

3 Прийняття рішення щодо 

розгляду звернення, резолюція 
Завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

надходження заяви 

та пакету 

документів 

4 Визначення відповідності намірів 

забудови земельної ділянки 

містобудівній документації, 

державним будівельним нормам і 

стандартам, повноти поданого 

пакету документів для видачі 

змін до містобудівних умов та 

обмежень   

Завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

 

Провідний спеціаліст  

сектору містобудування 

Протягом 2-х 

робочих днів з дня 

надходження заяви 

з резолюцією 

начальника 

5 Підготовка проекту відповіді  

про відмову у внесенні змін 

містобудівних умов та  обмежень 

у разі: 

- неповного пакету документів; 

- виявлення недостовірних 

відомостей у документах; 

невідповідності намірів забудови  

вимогам містобудівної 

 

Провідний спеціаліст  

сектору містобудування 

Протягом 8-ми 

робочих днів з дня 

реєстрації заяви та 

пакету документів 
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документації на місцевому рівні ;  

6 Підготовка проекту змін до  

містобудівних умов та обмежень, 

проекту наказу про його 

затвердження  

 

Завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Провідний спеціаліст  

сектору містобудування 

Протягом 8-ми 

робочих днів з дня 

надходження заяви 

з резолюцією 

начальника 

7 Підписання змін до 

містобудівних умов та обмежень 

і наказу про їх 

затвердження/листа про відмову 

у внесенні змін до  містобудівних 

умов та  обмежень 

Завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з дня 

подання на 

підписання 

8 Передача змін до містобудівних 

умов і обмежень/листа  про 

відмову у внесенні змін до 

містобудівних умов та  обмежень 

до Центру надання 

адміністративних послуг 

Завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

Провідний спеціаліст  

сектору містобудування 

Протягом 1-го 

робочого дня після 

реєстрації 

9 Видача змін до містобудівних 

умов та  обмежень/листа про 

відмову у внесенні змін до 

містобудівних умов та  обмежень 

Адміністратор Центру 

надання адміністративних 

послуг 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дати 

прийняття рішення 
 

 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги щодо надання містобудівних умов та обмежень – 10 

робочих днів з дня реєстрації заяви. 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 
 

 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                             розпорядженням міського голови                                                                                      
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  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

НАДАННЯ ВИТЯГУ  З МІСТОБУДІВНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ  
 (назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання 

звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа 

(структурний підрозділ) 

Строки 

виконання 

1 Прийом заяви з пакетом 

документів про зміну адреси 

об’єкту нерухомого майна та їх 

передача до сектору 

містобудування та  архітектури 

Бурштинської міської ради  

 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

2 Реєстрація заяви  Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

 

3 Прийняття рішення щодо 

розгляду звернення, резолюція 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня  

4 Підготовка витягу   

з містобудівної  документації  

 

Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

 

 

Протягом 6-ти 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

 

7 Передача документу в ЦНАП Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня підписання 

 

7 Видача  документу Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дати отримання 

наказу 
          

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

                                                            

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗМІНУ АДРЕСИ  

ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  

 (назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

                                                         

№ 

з/п 

Етапи опрацювання 

звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа 

(структурний підрозділ) 

Строки 

виконання 

1 Прийом заяви з пакетом 

документів про зміну адреси 

об’єкту нерухомого майна та їх 

передача до сектору 

містобудування та  архітектури 

Бурштинської міської ради  

 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

2 Реєстрація заяви  Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

 

3 Прийняття рішення щодо 

розгляду звернення, резолюція 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

 

4 Прийняття рішення про зміну 

адреси об’єкту нерухомого 

майна /про відмову зміні адреси 

об’єкту нерухомого майна 

Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

 

 

Протягом 5-ти 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

 

5 Підготовка проєкту наказу  та 

підписання  наказу про зміну 

адреси об’єкту нерухомого 

майна /про відмову зміні адреси 

об’єкту нерухомого майна (далі 

– Наказ) 

Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

 

 

Протягом 5-ти 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

 

6 Оприлюднення Наказу на Провідний спеціаліст  сектору Протягом 5-ти 

                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                        
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офіційному сайті Сумської 

міської ради/Управління 
містобудування 

 

робочих днів з 

дня підписання 

7 Передача Наказу   Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня підписання 

 

7 Видача  Наказу   Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дати отримання 

наказу 
             

  

 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 
 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

(назва адміністративної послуги)  

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

                                                            
                                                         

№ 

з/п 

Етапи опрацювання 

звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа 

(структурний підрозділ) 

Строки 

виконання 

1 Прийом заяви з пакетом 

документів про зміни до 

паспорта прив’язки тимчасової 

споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

(далі - ТС) у частині ескізів 

фасадів та їх передача до 

сектору містобудування та  

архітектури Бурштинської 

міської ради  

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

2 Реєстрація заяви сектором 

містобудування та архітектури 

Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

 

3 Прийняття рішення щодо 

розгляду звернення, резолюція 
Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

заяви та пакету 

документів 

4 Розгляд змін до паспорта 

прив’язки тимчасової споруди 

для провадження 

підприємницької діяльності у 

частині ескізів фасадів 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

Протягом 10-и 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

 

5 Повідомлення замовника про 

можливість / не можливість 

внесення змін до паспорта 

прив’язки тимчасової споруди 

для провадження 

підприємницької діяльності у 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

Протягом 10-и 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 
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частині ескізів фасадів 

6 Оформлення, реєстрація змін до 

паспорта прив’язки тимчасової 

споруди для провадження 

підприємницької діяльності у 

частині ескізів фасадів 

Завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

Провідний спеціаліст  сектору 

містобудування 

Протягом 10-ти 

робочих  днів з 

дня отримання 

заяви та пакету 

документів 

7 Видача паспорту прив’язки 

тимчасової споруди для 

провадження підприємницької 

діяльності зі змінами у частині 

ескізів фасадів 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 

 

Протягом 1-го 

робочого дня з 

дня 

надходження 

паспорту 

прив'язки ТС 
             

  

 

 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 
 



  

 

 

                                            

 

                                           ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

                                      АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ДОВІДКИ про відсутність будівель на земельній ділянці  

(назва адміністративної послуги 

Сектору містобудування та архітектури Бурштинської міської ради 

( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                              розпорядження міського голови 

від____________2021 №_______ 

                                                                                                          

№ 

п/п 

Етапи опрацювання 

звернення про 

надання 

адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

 і структурний 

підрозділ 

Дія (виконує, 

бере участь, 

погоджує, 

затверджує) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом документів 

та перевірка на 

відповідність 

поданого пакету 

документів 

інформаційній картці 

адміністративної 

послуги 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

виконує 
Протягом     1 

дня 

2. 

Передача вхідного 

пакету документів 

суб’єкту надання 

адмінпослуги 

Адміністратор 

ЦНАП 
виконує 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня 

     3. 
Перевірка пакету 

документів 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Виконує 

Погоджує 

 

Бере участь 

протягом 2 

робочого дня 



  

 

  

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

У разі негативного 

результату по п.4 

направлення листа з 

зауваженнями та 

пакетом документів 

до Центру надання 

адміністративних 

послуг для 

опрацювання. 

У разі позитивного 

результату по п.4-

підготовка довідки 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

Провідний 

спеціаліст 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

виконує 

 

 

 

 

 

 

виконує 

протягом 3 

робочого дня 

  

  

  

  

 

протягом 3 -5 

робочого дня 

5. 

Формування 

вихідного пакету 

документів та 

направлення до 

ЦНАП 

Провідний 

спеціаліст 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

виконує 

протягом 5 

робочого дня 

 

6. 

Повідомлення про 

результат надання 

адміністративної 

послуги суб’єкта 

звернення 

Адміністратор 

ЦНАП 
виконує 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня 



 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО                                        
                                                                                                    розпорядження міського голови 

                                                                                                     від____________2021№_______ 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ДОВІДКИ про рік побудови 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сектору містобудування та архітектури Бурштинської міської ради 

( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання 

звернення про 

надання 

адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

 і структурний 

підрозділ 

Дія (виконує, 

бере участь, 

погоджує, 

затверджує) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом документів 

та перевірка на 

відповідність 

поданого пакету 

документів 

інформаційній картці 

адміністративної 

послуги 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

виконує 
Протягом     1 

дня 

2. 

Складання опису 

вхідного пакету 

документів, реєстрації 

вхідного пакету 

документів та 

формування справи 

Адміністратор 

ЦНАП 
Виконує 

Протягом     1 

дня 

3. 

Передача вхідного 

пакету документів 

суб’єкту надання 

адмінпослуги 

Адміністратор 

ЦНАП 
виконує 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня 

     4. 
Перевірка пакету 

документів 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст 

сектору 

Виконує 

Погоджує 

 

Бере участь 

протягом 2 

робочого дня 



  

 

 Завідувач сектору містобудування 

 та архітектури                                                                                            Тетяна  БІЛООКА 
 

містобудування 

та архітектури 

4.А 

 

 

 

 

 

 

 

4.Б 

У разі негативного 

результату по п.4 

направлення листа з 

зауваженнями та 

пакетом документів 

до Центру надання 

адміністративних 

послуг для 

опрацювання. 

У разі позитивного 

результату по п.4-

підготовка довідки 

 

Провідний 

спеціаліст 

сектору 

містобудування 

та архітектури  

 

 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

виконує 

 

 

 

 

 

 

виконує 

протягом 3 

робочого дня 

  

  

  

  

 

протягом 3 -5 

робочого дня 

  

 

  

  

  

  

 

 

5. 

Формування 

вихідного пакету 

документів та 

направлення до 

ЦНАП 

Провідний 

спеціаліст 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

виконує 

протягом 5 

робочого дня 

 

6. 

Повідомлення про 

результат надання 

адміністративної 

послуги суб’єкта 

звернення 

Адміністратор 

ЦНАП 
виконує 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

                                                                                                         від_________2021№__________ 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

_____________________________________________________________________ 
(назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 

_________________________________________________________________________ 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, У, П, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом і перевірка повноти 

пакету документів, реєстрація 

заяви, повідомлення замовника 

про орієнтовний термін 

виконання. 

Формування дозвільної справи, 

занесення даних до реєстру. 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 
Протягом 

1 дня 

2. 

Розгляд заяви про можливість 

розміщення тимчасової  споруди 

для провадження 

підприємницької діяльності та 

документів. 

У разі негативного результату-

направлення листа-відмови. 

 

Завідувач сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст   

сектору 

містобудування 

та архітектури 

В 
Протягом 

3 днів 

3. 

 

Видача Паспорта прив’язки ТС 

для провадження 

підприємницької діяльності на 

відповідність законодавчим та 

нормативним вимогам і його 

підписання. 

 

Завідувач сектору 

містобудування 

та архітектури 

 П,З 
Протягом 

4-10 дня 



Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує. 

  

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                              Тетяна  БІЛООКА 

 

 

4. Видача замовнику  документації 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

В 
Після 

реєстрації 

Загальна кількість днів надання послуги - 10 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 



                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

                                                                                                            № _______від________________ 

                                                                                                              

 

                                                                                                 

                                                             ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача  будівельного паспорта забудови  земельної ділянки 
(назва адміністративної послуги) 

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання 

звернення про 

надання 

адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

 і структурний 

підрозділ 

Дія (виконує, 

бере участь, 

погоджує, 

затверджує) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом документів 

та перевірка на 

відповідність 

поданого пакету 

документів 

інформаційній картці 

адміністративної 

послуги 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

виконує 
Протягом     1 

дня 

2. 

Складання опису 

вхідного пакету 

документів, реєстрації 

вхідного пакету 

документів та 

формування справи 

Адміністратор 

ЦНАП 
Виконує 

Протягом     1 

дня 

3. 

Передача вхідного 

пакету документів 

суб’єкту надання 

адмінпослуги 

Адміністратор 

ЦНАП 
виконує 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня 

     4. 
Перевірка пакету 

документів 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

Виконує 

Погоджує 

 

Бере участь 

протягом 2 

робочогодня 



  

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                        Тетяна   БІЛООКА 

містобудування 

та архітектури 

4.А 

 

 

 

 

 

 

 

4.Б 

У разі негативного 

результату по п.4 

направлення листа з 

зауваженнями та 

пакетом документів 

до Центру надання 

адміністративних 

послуг для 

опрацювання. 

У разі позитивного 

результату по п.4-

підготовка 

будівельного 

паспорта 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

 

 

 

 

 

 

виконує 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 3 

робочого дня 

  

  

  

  

 

протягом 3 -8 

робочого дня 

  

 

  

  

  

  

 

 протягом 9 

робочого дня 

 

 

5 

Реєстрація 

будівельного 

паспорта забудови 

земельної ділянки  

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Погоджує 

6 

Формування 

вихідного пакету 

документів та 

направлення до 

ЦНАП 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

та архітектури 

виконує 

протягом 9 

робочого дня 

 

7 

Повідомлення про 

результат надання 

адміністративної 

послуги суб’єкта 

звернення 

Адміністратори 

ЦНАПу 
виконує 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням міського голови 

                                                                                                       від_______________№______ 

                                                                                                              

 

                                                                                                 

                                                             ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Надання дозволу на виготовлення ( затвердження) проекту переведення 

житлового/нежитлового приміщення в нежитлове/житлове. 

(назва адміністративної послуги) 

  

Сектор містобудування та архітектури Бурштинської 

міської  ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання 

звернення про 

надання 

адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

 і структурний 

підрозділ 

Дія (виконує, 

бере участь, 

погоджує, 

затверджує) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом документів 

та перевірка на 

відповідність 

поданого пакету 

документів 

інформаційній картці 

адміністративної 

послуги 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

виконує Протягом 

1 дня 

2. 

Передача вхідного 

пакету документів 

суб’єкту надання 

адмінпослуги 

Адміністратор 

ЦНАП 
виконує 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня 

     3. 

Перевірка пакету 

документів та 

реєстрація  

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Погоджує 

 

 

 

Виконує 

 

 

Протягом 

5 днів 



  

 

 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                        Тетяна   БІЛООКА 

     4. 

Підготовка проекту 

рішення на засідання 

виконавчого комітету 

або відмова про 

надання 

адмінстративної 

послуги 

Завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Провідний 

спеціаліст  

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 виконує 

 

За 10 днів до 

засідання 

чергового 

виконкому 

       5. 

Розгляд питання на 

засіданні виконавчого 

комітету 

Члени 

виконавчого 

комітету 

виконує 

 

Відповідно до 

плану засідань 

6. 

Підготовка та 

підписання рішення 

виконавчого комітету 

Керуюча 

справами 

виконавчого 

комітету 

 виконує 

Протягом 10 

днів 

 

7. 

Повідомлення  про 

результат надання 

адміністративної 

послуги суб’єкта 

звернення 

Адміністратор 

ЦНАП 
 виконує 

Особисто 

заявнику 

протягом 30 

днів з дати 

звернення 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

                                                                                                          від___________2021№________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

Надання містобудівних умов і обмежень  забудови земельної  ділянки                                                                 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сектор  містобудування та архітектури Бурштинської  міської   ради 
( найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги) 

 

 

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Дія (В, У, П, 

З ) 

Строки 

виконання 

етапів (дії, 

рішення) 

1 2 3 4 5 

1. 

Прийом і перевірка 

повноти пакету 

документів, реєстрація 

заяви, повідомлення 

замовника про 

орієнтовний термін 

виконання та передача 

пакету документів 

заявника в  сектор 

містобудування та 

архітектури  

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг  

Виконує 1 день 

2. 

Визначення 

відповідності намірів 

забудови земельної 

ділянки вимогам чинної 

містобудівної 

документації на 

місцевому рівні. 

Накладання відповідної 

резолюції. 

Завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури 

 

Виконує 
Протягом  2-4 

днів 

3. 

-Оформлення 

містобудівних умов та 

обмежень забудови 

земельної ділянки  у разі 

відповідності намірів 

забудови земельної 

ділянки вимогам чинної 

містобудівної 

документації на 

місцевому рівні, 

державним будівельним 

нормам, стандартам і 

Провідний спеціаліст 

сектору 

містобудування та 

архітектури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виконує 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 4-х 

днів 



правилам. 

- Відмова у видачі 

містобудівних умов та 

обмежень у разі 

неподання повного 

пакета документів, 

невідповідності намірів 

забудови земельної 

ділянки вимогам 

містобудівної 

документації на 

місцевому рівні. 

 

 

 

Завідувач сектору 

архітектури 

містобудування та 

архітектури 

 

 

 

 

Затверджує 

4. 

Підписання 

містобудівних умов та 

обмежень забудови 

земельної ділянки 

Завідувач сектору  

містобудування та 

архітектури 

Виконує 1 день  

13. 

Передача 

містобудівельних умов 

та обмежень  забудови 

земельної ділянки 

адміністратору ЦНАП 

Провідний спеціаліст 

сектору 

містобудування та 

архітектури 

 

Виконує Протягом  дня 

14. 
Видача містобудівних 

умов та обмежень  

Адміністратор 

ЦНАП 
Виконує з 10 дня  

Загальна кількість днів надання послуги - - 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -  10 днів 
 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору містобудування 

та архітектури                                                                                      Тетяна   БІЛООКА 
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