
Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
 06-01 - Надання довідки про наявність та розмір земельної ділянки   (паю)  

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)

1 2 3 4

1.  Прийом  документів,  що
подаються заявником для видачі
довідки  про наявність та розмір
земельної ділянки

Адміністратор,
староста

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
зверненн

я

2.  Прийняття  заяви  щодо  видачі
довідки  про  наявність  та  розмір
земельної ділянки

Адміністратор,
староста

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
зверненн

я

3.  Розгляд  заяви  та  документів,
необхідних для видачі довідки та у
разі необхідності  прийняття
рішення  про  відмову  у  видачі
довідки  про  наявність  та  розмір
земельної ділянки

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 10 
робочих днів

4.   Передача результату  надання
адміністративної послуги – довідки
про наявність та розмір земельної
ділянки.

Адміністратор,
староста

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету
   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-02 - Погодження   про  є  кту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, ішення)

Дія (В, 
У, П, З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4

1.  Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів на
відповідність законодавству 

Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин 

В (1-2 дні)

4. Підготовка проекту погодження Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 5 днів

5.  Узгодження відповіді Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 5-
ти робочих

днів
6. Видача погодження (чи відмови в
наданні  послуги,  причини  що її
обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

 Воскресенськ  а   селищн  а     рад      а  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
 06-03 - Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність     земельної ділянки у межах   
норм безоплатної приватизації за певним 

видом її цільового призначення (використання)
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія (В, 
У, П, З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4

1.  Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника  про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів   Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин 

В  (1-2
дні)

4. Підготовка проекту відповіді Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 5 днів

5.   Узгодження  та  підписання
відповіді.

Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 1
го робочого

дня
6.  Видача  довідки  (чи відмови  в
наданні  послуги,  причини  що її
обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

 Воскресенськ  а   селищн  а     рад      а  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
                                     06-04 - П  рийняття рішення про передачу у власність, надання   

у постійне користування та оренду земельних ділянок, 
що перебувають у комунальній власності

(назва адміністративної послуги)

Етапи  опрацювання  звернення  про
надання адміністративної послуги 

Відповідальна
особа

Структурний
підрозділ,

відповідальний за
етап (дію, рішення)

Дія 
(В, У,
П, З)

Термін
виконання

(днів)

1.Реєстрація заяви  приймання пакету
документів заявника

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

1 день

2.Перевірка поданих документів щодо
відповідності вимогам законодавства

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

протягом 2-3
днів

3.1. У разі негативного результату по
п.2  –  підготовка  проєкту  рішення
селищної ради про відмову у наданні
послуги  з  обґрунтуванням  причин
відмови
3.2. У разі позитивного результату по
п.2  –  винесення  даного  питання  на
розгляд депутатської комісії

Постійна комісія
з земельних

питань

Начальник
відділу 

Воскресенська селищна
рада

протягом 15
днів

протягом 20
днів

4.За пропозиціями комісії - підготовка
проєкту рішення селищної  ради або
відмову  у  наданні  дозволу  та  його
візування

Начальник
відділу,
секретар

селищної ради

Воскресенська селищна
рада

протягом 15
днів

5.Розгляд  проєкту  рішення  на
засіданні сесії селищної ради

Селищна рада,
депутати

селищної ради

Воскресенська селищна
рада

На засіданні
сесії сільської

ради
6.Виготовлення  необхідної  кількості
завірених копій рішення

Адміністратор,
секретар 

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

Протягом 10
робочих днів

після
проведення

сесії
селищної

ради
6.  Видача  довідки  (чи відмови  в
наданні  послуги,  причини  що її
обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

З 30 дня



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
06-05 - Пр  ийняття рішення про: припинення права   користування   на земельну  

ділянку 
у разі добровільної відмови власника землі на користь держави   або                територіальної  

громади; 
-   припинення права постійного користування земельною  
   ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача  

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія 
(В, 
У, 
П, З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4

1.  Прийом  і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської  комісії  з
агропромислового розвитку,
підприємництва, житлово-
комунального господарства,
транспорту, благоустрою,
земельних  ресурсів  та охорони
навколишнього середовища

Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин

В По мірі
скликання
засідань
комісії 

4.  Підготовка  проекту рішення на
розгляд сесії

Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин

В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищної
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання  селищним  головою,
тиражування.

Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6. Видача рішення сесії або витягу
(чи відмови  в  наданні послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-06 - Н  адання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення   

з  емельної        ділянки у власність (оренду, постійне користування)  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія (В, 
У, П, З)

Строки
виконання

етапів

1 2 3 4
1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація
заяви, повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин 

В По мірі
скликання
засідань
комісії 

4.  Підготовка  проекту рішення на
розгляд сесії

Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищної
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання селищним головою,
тиражування.

Начальник
відділу

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6. Видача рішення сесії або витягу
(чи відмови  в  наданні послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого
дня після

підписання
рішення



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-07 - П  рийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності   

(за                зверненням особи)  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап 

Дія (В, 
У, П, 
З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4
1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація
заяви, повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В По мірі
скликання
засідань
комісії

4. Підготовка проекту  рішення
на розгляд сесії

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищної
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання селищним головою,
тиражування.

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6. Видача рішення сесії або витягу
(чи відмови  в  наданні послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-08 - Н  адання згоди   розпорядників земельних ділянок комунальної власності   

на поділ та об’єднання   таких   ділянок  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія 
(В, У, 
П, З)

Строки
виконанн
я етапів 

1 2 3 4
1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4. Підготовка проекту рішення на 
розгляд сесії

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 1 місяця

5. Прийняття рішення селищною
радою, доопрацювання рішення, та
підписання селищним головою,
тиражування.

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6.  Видача  рішення  сесії або  витягу
(чи відмови  в  наданні послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету

Воскресенської
селищної ради

В Протягом
робочого
дня після

підписання
рішення



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-09 – Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки у межах населених пунктів та за межами населених пунктів
комунальної власності – з економічної оцінки земель – з бонітування грунтів

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальн
а посадова 
особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап 

Дія 
(В, У, 
П, З)

Строки
виконанн
я етапів 

1 2 3 4
1.   Прийом і перевірка пакету
документів, реєстрація заяви,
повідомлення  замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністрато
р

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністрато
р

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3.Опрацювання документів та внесення
на  розгляд профільної депутатської
комісії

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-
2 тижні)

4.Підготовка  проекту рішення  на
розгляд сесії 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 1 місяця

5. Прийняття рішення селищної
радою, доопрацювання рішення,
підписання селищним головою,
тиражування.

Начальник 
відділу, секретар

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6. Видача рішення сесії або витягу (чи
відмови в  наданні  послуги, причини
що її обумовлюють)

Адміністрато
р

Відділ «Центр надання
адміністративни х

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого
дня після

підписання
рішення

Додаток 2 



до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-10 - П  ередача (виділення) у власність або оренду земельної ділянки,   

що   перебуває у        комунальній власності  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальн
а посадова 
особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап 

Дія 
(В, У, 
П, З)

Строки
виконанн
я етапів 

1 2 3 4
1.  Прийом і перевірка повноти пакету
документів, реєстрація заяви,
повідомлення  замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністрато
р

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністрато
р

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3.Опрацювання документів та внесення
на  розгляд профільної депутатської

комісії

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-
2 тижні)

4.Підготовка проекту рішення
на розгляд сесії 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 1 місяця

5. Прийняття рішення селищної
радою, доопрацювання рішення,
підписання селищним головою,
тиражування.

Начальник 
відділу, секретар

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6. Видача рішення сесії або витягу (чи
відмови в  наданні  послуги, причини
що її обумовлюють)

Адміністрато
р

Відділ «Центр надання
адміністративни х

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого
дня після

підписання
рішення

Додаток 2 



до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-11 -   Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап 

Дія
(В, У,
П, З)

Строки
виконання

етапів 
1 2 3 4 5

1. Реєстрація  заяви  приймання
пакету документів заявника

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

 В день
звернення

2. Перевірка  поданих
документів  щодо  відповідності
вимогам законодавства

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

Протягом 2-3
днів

3.1. У разі негативного результату по
п.2  –  підготовка  проекту  рішення
сільської  ради про відмову у наданні
послуги  з  обґрунтуванням  причин
відмови

3.2. У разі позитивного результату по
п.2  –  винесення  даного  питання  на
розгляд депутатської комісії

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

Протягом 15
днів

4.За  пропозиціями  комісії  -
підготовка проєкту рішення селищної
ради  або відмову  у  наданні  дозволу
та його візування

Начальник відділу

Секретар селищної
ради

Начальник 
відділу

Воскресенська селищна
рада

Відділ
земель

них
віднос

ин 

Протягом 15
днів

5.Розгляд  проекту  рішення  на
засіданні сесії селищної  ради

Селищна рада
Депутати

Воскресенська селищна
рада

На засіданні
сесії селищної

ради
6.Виготовлення  необхідної  кількості
завірених копій рішення

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

Протягом 10
робочих днів

після
проведення

сесії селищної
ради

7.Видача рішення заявнику Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

З 30 дня

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету  
   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

06-12 – Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні 

безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації 
та відповідно до повноважень селищної ради

(назва адміністративної послуги)
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап 

Дія
(В,
У,

П, З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4 5
1. Прийом  і  перевірка  повноти
пакету  документів,  реєстрація  заяви,
повідомлення  замовника  про
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

Протягом 1 
дня

2. Передача  пакету  документів
представнику  відділу  земельних
відносин 

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

Протягом 2
дня

3.Перевірка  відповідності  пакету
документів  до  діючого  земельного
законодавства  та  передача  пакету
документів  відділу  земельних
відносин 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

Протягом 3-4
дня

4.1  У  разі  негативного результату —
направлення  вмотивованої   відмови
спеціалісту  ЦНАПу  з  зауваженнями
та  пакету  документів,  для
доопрацювання до ЦНАПу 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

Протягом 5-20
дня

В разі
неможливості

прийняття
зазначеного
рішення у

такий строк -
на першому

засіданні
колегіального
органу після
закінчення

цього строку.

4.2 У разі позитивного результату —
підготовка проєкту рішення селищної
ради 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

5. Коригування, підписання  рішення
про надання або відмову 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

Протягом 21-
26 дня

6.  Передача  витягу  з  рішення
селищної  ради   адміністратору
ЦНАПу

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

Протягом 30
дня

8.  Видача  замовнику  підготовленого
витягу з рішення

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

З 30 дня

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету  
   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-13 –   Передача земельної ділянки у користування за проєктом землеустрою щодо

її відведення
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап 

Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання 

1 2 3 4 5
1. Прийом  і  перевірка  пакету
документів,  реєстрація  заяви,
повідомлення  замовника  про
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

Протягом 1
дня

2. Передача  пакету  документів
представнику  відділу  земельних
відносин 

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

Протягом 2
дня

3.Перевірка  відповідності  пакету
документів  до  діючого  земельного
законодавства  та  передача  пакету
документів  відділу  земельних
відносин 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

Протягом 3-4
дня

4.1  У  разі  негативного результату —
направлення  вмотивованої   відмови
спеціалісту  ЦНАПу  з  зауваженнями
та  пакету  документів,  для
доопрацювання до ЦНАПу 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

Протягом 5-20
дня

В  разі
неможливості
прийняття
зазначеного
рішення  у
такий  строк  -
на  першому
засіданні
колегіального
органу  після
закінчення
цього строку.

4.2 У разі позитивного результату —
підготовка проєкту рішення селищної
ради 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

5. Коригування, підписання  рішення
про надання або відмову 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

Протягом 21-
26 дня

6.  Передача  витягу  з  рішення
селищної  ради   адміністратору
ЦНАПу

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

Протягом 30
дня

7.  Видача  замовнику  підготовленого
витягу з рішення

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної 

З 30 дня

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету  
   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-14 - П  оновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди   

земельної ділянки,        договору на право тимчасового користування землею (в тому  
числі на умовах оренди)

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

Відділ  відповідальний
за етап 

Дія В,
У, П,

З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4
1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської
селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проєкту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 1 місяця

5.  Прийняття рішення  селищної
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання селищним головою,
тиражування.

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6.  Видача  рішення  сесії або  витягу
(чи відмови  в  надання  послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-15 - П  рипинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі  

добровільної   в  ідмови        орендаря   (в межах населених пунктів)  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

Відділ  відповідальний
за етап 

Дія 
(В, У, 
П, З)

Строки
виконання

етапів 
1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проекту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищної
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання  селищним  головою,
тиражування.

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6.  Видача  рішення  сесії або  витягу
(чи відмови  в  наданні послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-16 - Н  адання дозволу на розроблення про  є  кту землеустрою щодо відведення  
земельної        д  ілянки   особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної  

ділянки
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа

Відділ  відповідальний за
етап

Дія 
(В, 
У, 
П, З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проекту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищної
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання  селищним  головою,
тиражування.

Начальник 
відділу

Відділ земельних
відносин 

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6. Видача рішення сесії  або витягу
(чи  відмови  в  наданні  послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор
відділеного

робочого місця,
староста

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
 06-17 – Н  аданн  я   земельної ділянки у власність громадянину (громадянці),   

який(яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки 
у межа  х норм безоплатної приватизації  

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа

Відділ  відповідальний за
етап

Дія 
(В, 
У, 
П, З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2.  Передача  пакету  документів
представнику  відділу  житлово-
комунального  господарства,
земельних відносин та архітектури

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

Протягом
2 дня

3.  Перевірка  відповідності  пакету
документів  діючому  земельному
законодавству  та  передача  пакету
документів спеціалісту відділу 

Начальник
відділ

Відділ земельних
відносин 

Протягом 3-4
дня

4.1.В разі негативного результату  —
направлення  вмотивованої  відмови
спеціалісту  ЦНАПу  з  зауваженнями
та  пакетом  документів,  для
доопрацювання

Начальник
відділ

Відділ земельних
відносин 

Протягом 5-20
дня

4.2. У разі позитивного результату —
підготовка проекту рішення сільської
ради про надання дозволу
5. Коригування, підписання  рішення
та  підготовка  витягу  з  рішення  про
надання  дозволу  або  відмову  в
наданні

Начальник
відділ

Відділ земельних
відносин 

Протягом
21-26 дня

6.Передача  витягу  з  рішення
селищної  ради   адміністратору
ЦНАПу

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

Протягом
30  дня

8.Видача замовнику підготовленого 
витягу з рішення

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

З 30 дня

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Воскресенська   селищн  а   рад  а  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
 06-18 –   Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   відповідно до ст. 55  
 (назва адміністративної послуги) 

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа

Відділ  відповідальний за
етап

Дія (В, 
У, П, З)

Строки
виконанн
я етапів 

1 2 3 4

1. Прийом і перевірка повноти пакету
документів,  реєстрація  заяви,
повідомлення  замовника  про
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 1
дня

2.  Передача  пакету  документів
представнику відділу 

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

Протягом 2
дня

3.  Перевірка  відповідності  пакету
документів  діючому  земельному
законодавству  та  передача  пакету
документів спеціалісту відділу 

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин Протягом 3-4
дня

4.1.В разі негативного результату  —
направлення  вмотивованої  відмови
спеціалісту  ЦНАПу  з  зауваженнями
та  пакетом  документів,  для
доопрацювання

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин Протягом 5-20
дня

4.2. У разі позитивного результату —
підготовка проекту рішення сільської
ради про надання дозволу

5.  Коригування, підписання  рішення
та  підготовка  витягу  з  рішення  про
надання  дозволу  або  відмову  в
наданні

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин Протягом 21-
26 дня

6.  Передача  витягу  з  рішення
сільської  ради   адміністратору
ЦНАПу

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

Протягом 30
дня

8.Видача  замовнику  підготовленого
витягу з рішення

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

З 30 дня

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-19 З  атвердження технічної документації із землеустрою щодо   
встановлення (відновлення)        меж земельної ділянки   та передача  

в   оренду   земельної ділянки  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідаль
на особа

Відділ відповідальний за
етап (дію, рішення)

Дія (В, 
У, П, З)

Строки
виконанн
я етапів 

1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проекту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В До 1 місяця

5.  Прийняття рішення  селищної
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання селищним головою,
тиражування.

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В Протягом 5-
ти робочих

днів

6.  Видача  рішення  сесії або  витягу
(чи відмови  в  наданні послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом
робочого
дня після

підписання
рішення

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-20 - В  несення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки,   

договору на        право тимчасового користування землею в тому числі на умовах  
оренди)

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідаль
на  особа

Віддділ  відповідальний
за етап (дію, рішення)

Дія
(В, У,
П, З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративни х послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проекту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищної
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання  селищним  головою,
тиражування.

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В Протягом 5-
ти робочих

днів

6.  Видача  рішення  сесії або  витягу
(чи відмови  в  наданні послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської

селищної ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-21 - П  рипинення права   власності та   користування   на   земельн  у   ділянк  у  

 або її частиною у разі        добровільної відмови   власника на користь територіальної  
громади

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ  відповідальний за
етап (дію, рішення)

Дія 
(В, У, 
П, З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення
замовника про орієнтовний термін
виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проекту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищною
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання  селищним  головою,
тиражування.

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В Протягом 5-
ти робочих

днів

6.  Видача  рішення  сесії або  витягу
(чи відмови  в  наданні послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-22 - П  рипинення права постійного користування земельною ділянкою або її  

частиною у разі        добровільної відмови землекористувача  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа

Відділ  відповідальний за
етап (дію, рішення)

Дія (В, 
У, П, 
З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення
замовника про орієнтовний термін
виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проекту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення   селищною
радою,  доопрацювання
рішення,підписання  селищним
головою, тиражування.

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В Протягом 5-
ти робочих

днів

6.  Видача  рішення  сесії або  витягу
(чи відмови  в  наданні послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   В  оскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-23 - Н  адання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної   д  ілянки   для послідуючого продажу  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап (дію,

рішення)

Дія 
(В, У, 
П, З)

Строки
виконанн
я етапів

(дію,
рішення)

1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін  виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проекту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищною
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання  селищним  головою,
тиражування.

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В Протягом 5-
ти робочих

днів

6.  Видача  рішення  сесії  або  витягу
(чи  відмови  в  наданні  послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор
відділеного

робочого місця,
староста

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом
робочого дня

після
підписання

рішення

                                                              

                                                             Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенська   селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-24 - З  мін  а   цільового призначення земельної  

   ділянки,   що   перебуває у власності або користуванні  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію, рішення)

Дія 
(В, У,
П, З)

Строки
виконанн
я етапів

(дію,
рішення)

1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін  виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник
відділ

Відділ земельних
відносин 

В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проекту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник
відділ

Відділ земельних
відносин 

В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищною
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання  селищним  головою,
тиражування.

Начальник
відділ

Відділ земельних
відносин 

В Протягом
5- ти

робочих
днів

6.  Видача  рішення  сесії  або  витягу
(чи  відмови  в  наданні  послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор
відділеного

робочого місця,
староста

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом
робочого
дня після

підписання
рішення

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 



Воскресенської селищної ради
                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

    Воскресенської   селищної ради  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:
   06-25 – Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних  

ділянок комунальної власності
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

Структурний підрозділ,
відповідальний за етап (дію,

рішення)

Дія 
(В, У, 
П, З)

Строки
виконанн
я етапів

(дію,
рішення)

1 2 3 4

1.   Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація заяви,
повідомлення замовника про
орієнтовний термін  виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2. Реєстрація заяви Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів та
внесення  на  розгляд профільної
депутатської комісії 

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В По мірі
скликання
засідань

комісії (1-2
тижні)

4.  Підготовка  проекту  рішення  на
розгляд сесії

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В До 1 місяця

5.   Прийняття  рішення  селищною
радою,  доопрацювання  рішення,
підписання  селищним  головою,
тиражування.

Начальник
відділ

Відділ земельних відносин В Протягом
5- ти

робочих
днів

6.  Видача  рішення  сесії  або  витягу
(чи  відмови  в  наданні  послуги,
причини що її обумовлюють)

Адміністратор
відділеного

робочого місця,
староста

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом
робочого
дня після

підписання
рішення
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