
Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

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

   07-01 – Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна  
(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
та внесення  на  розгляд
виконавчого комітету 
3.1.  Виїзд  на  місце  з  метою
обстеження  фактичного
розташування об’єкта

Секретар
селищної ради

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 2-3 днів

4. Підготовка проекту рішення
на  розгляд  виконавчого
комітету

Секретар
селищної ради

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної

ради

В До 1 місяця

5. Узгодження проекту рішення Секретар
селищної ради

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної

ради

В 2-3 дні

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

Секретар
селищної ради

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 5-
ти робочих

днів

6.  Видача рішення  виконкому
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

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

07-02 - Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна
(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.  Прийом  і  перевірка
документів,  повідомлення
замовника  про  орієнтовний
термін виконання

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 1
дня

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

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

3. Опрацювання документів Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 1 дня

4. Оформлення довідки Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 1 дня

5. Видача довідки про адресу Адміністратор
відділеного

робочого місця,
староста

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 1 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)

07-03 - В  идача ордеру на видалення зелених насаджень  
(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 документів Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» виконавчого
комітету Воскресенської 

селищної ради

В У день
подання

заявником
необхідних
документів

2.   Обстеження  стану
зелених засаджень

Спеціаліст відділу
ЖКГ

Воскресенська
селищна рада

В

3.  Складання акту
обстеження зелених
насаджень,  які
підлягають видаленню

Спеціаліст відділу
ЖКГ

Воскресенська
селищна рада

В

4.  Підписання  комісією
акту обстеження

Спеціаліст відділу
ЖКГ

Воскресенська
селищна рада

В

5.  Видача  ордеру
заявнику  (з  підписом
заявника  в  журналі
реєстрації дозволів)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг»
виконавчого комітету

Воскресенської
селищної ради

В



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

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

07-04 - В  зяття громадянин на соціальний квартирний облік  
(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 

1 2 3 4
1.  Прийом  документів, що
подаються особою або її
законним представником для
оформлення постановки на
квартирний облік

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день подання
заявником
необхідних
документів

2.  Перевірка  належності
паспортного  документа

особі,
правильності заповнення
заяви  та наявності
документів, необхідних для
оформлення постановки на
квартирний облік, реєстрація
заяви в журналі реєстрації
вхідного пакета документів,
необхідних для надання
адміністративної послуги

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день подання
заявником
необхідних
документів

3.  Передача  вхідного пакета
документів, необхідних  для
оформлення постановки  на
квартирний  облік  до
виконавчого комітету
Воскресенської  селищної
ради

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день подання
заявником
необхідних

документів або
не пізніше
наступного

робочого дня
4.   Розгляд  документів  на
засіданні  житлової  комісії
при  виконавчому  комітеті
Воскресенської  селищної
ради

керуючий
справами,
секретар

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 30- ти
календарних днів

5.  Прийняття  рішення  на
засіданні виконавчого
комітету Воскресенської
селищної ради

керуючий
справами,
секретар

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 30- ти
календарних днів

6. Постановка на квартирний
облік або відмова у остановці
на квартирний облік

керуючий
справами,
секретар

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної

ради

В Після прийняття
рішення

виконавчого
комітету

Воскресенської
селищної ради



7.  Видача  рішення  про
постановку  на квартирний
облік  або відмова  у
постановці на  квартирний
облік

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Не 10
робочих днів після
прийняття 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)

      07-05 - В  зяття на облік гром  а  дян, які потребують поліпшення житлових умов  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ  відповідальний за
етап

Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання етапів 

1 2 3 4
1.  Прийом  заяви  та
перевірка  повноти  пакету
документів  у  особовій
справі заявника

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 1 
дня

2.   Передача пакету
документів виконавчому
комітету

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В Протягом 2 
дня

3. Реєстрація заяви в книзі
реєстрації  заяв  про
прийняття  на  квартирний
облік та електронній базі

керуючий
справами,
секретар

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної ради

В Протягом 2 
дня

4. Опрацювання документів
спеціалістом,  підготовка  та
розгляд на засіданні комісії
по житлових питаннях

керуючий
справами,
секретар

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної ради

В Протягом 3-
15 дня

5.  Підготовка  проекту
рішення виконкому 

керуючий
справами,
секретар

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної ради

В Протягом 16
дня

6. Розгляд проекту рішення
виконкому

керуючий
справами,
секретар

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної ради

У Протягом 17
-23 дня

7.  Присвоєння  номера
рішенню  виконавчого
комітету

керуючий
справами,
секретар

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної ради

В Протягом 23-
26 дня

8.  Присвоєння  номеру
черги,  реєстрація  в  книзі
обліку  громадян, які
перебувають на  черзі.
Підготовка повідомлення
про взяття  або  відмову  у
постановці  на квартирний
облік.

керуючий
справами

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної ради

В Протягом 27 
дня

9. Передача адміністратору
центру надання
адміністративних
послуг повідомлення

керуючий
справами

Виконавчий комітет
Воскресенської селищної ради

В Протягом 28 
дня

10.  Видача  заявнику
повідомлення про взяття або
відмову  у постановці  на

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету

В Протягом 29 
дня



квартирний облік Воскресенської селищної
ради

    



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

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

   07-06 - В  несення змін до облікових справ громадян, які потребують   
поліпшення житлових        умов  

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ відповідальний за етап Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання

етапів 
1 2 3 4

1.  Прийняття  заяви  з
переліком відповідних
документів про внесення змін
до облікової справи
громадянина

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В Протягом 1 
дня

2.   Реєстрація   заяви  про
внесення  змін  до  облікової
справи громадянина

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В Протягом 2 
дня

3. Розгляд заяви про внесення
змін  до  облікової  справи
громадянина

Керуючий
справами,
секретар

Воскресенська селищна рада В Протягом 2 
дня

4.  Підготовка  проекту
рішення виконавчого комітету
селищної ради щодо внесення
змін до облікової справи

Керуючий
справами,
секретар

Воскресенська селищна рада В Протягом 3-
15 дня

5. У разі прийняття рішення
про внесення змін до
облікової  справи,  надання
суб’єкту звернення
відповідного повідомлення

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В Протягом 16
дня

6. У разі прийняття рішення
про відмову у внесення змін
до облікової справи, надання
суб’єкту  звернення
повідомлення  про  відмову  у
внесенні  змін  до  облікової
справи

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В Протягом 17
-23 дня
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до рішення виконавчого комітету 
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                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

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

07-07 - П  рийняття рішення про переведення   садового   будинку  ,     що відповідає  
державним будівельним нормам у жилий будинок

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ відповідальний за етап Дія (В,
У, П,

З)

Строки
виконання
етапів (дію,

рішення)
1 2 3 4

1.   Прийом письмової заяви
та необхідних документів
про переведення садового
будинку у жилий будинок

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В У день 
звернення

2.  Реєстрація заяви  про
переведення садового
будинку у жилий будинок

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В У день 
звернення

3. Розгляд заяви про видачу
рішення

Секретар Воскресенська селищна рада В Не пізніше 30
робочих днів

після
надходжен ня

заяви та
документів

4.  Підготовка  проекту
рішення виконавчого
комітету селищної ради про
надання  дозволу на
переведення садового
будинку у жилий будинок

Секретар Воскресенська селищна рада В

5.   Видача заявнику копії
рішення виконавчого
комітету селищної ради про
надання дозволу  або
вмотивованої відмови

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)

07-08 - В  идача (  продовження   дії) дозволу на розміщення реклами   
переоформлення     дозволу        видача дубліката дозволу  ,   анулювання дозволу   

за заявою суб’єкта     господарювання  *  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ відповідальний за етап Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4 5
1.   Прийом письмової заяви
та необхідних документів
про видачу  дозволу  на
розміщення зовнішньої
реклами

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

2.  Реєстрація заяви про
видачу дозволу на
розміщення  зовнішньої
реклами

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

3. Розгляд заяви про видачу
дозволу  на  розміщення
зовнішньої реклами

Начальник
відділу ЖКГ

Воскресенська селищна рада В Не пізніше 30
робочих днів

після
надходження

заяви та
документів

4.  Підготовка проекту
рішення виконавчого
комітету селищної ради про
надання дозволу на
розміщення зовнішньої
реклами

Спаціаліст
відділу ЖКГ

Воскресенська селищна
рада

В

5.   Видача заявнику копії
рішення виконавчого
комітету селищної ради або
вмотивованої відмови

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)

07-09 - В  становлення (погодження) режиму роботи підпиємств,   
установи та організацій        сфери обслуговування  

(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ відповідальний за етап Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4 5 

1.   Прийом письмової заяви
та необхідних документів
про встановлення
(погодження) режиму
роботи підприємств, установ
та організацій сфери
обслуговування

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

2.   Реєстрація заяви про
встановлення (погодження)
режиму роботи підприємств,
установ та організацій
сфери обслуговування

адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

3.  Підготовка  проекту
рішення  документів
виконавчого комітету
селищної ради про
встановлення (погодження)
режиму роботи підприємств,
установ та організацій сфери
обслуговування

секретар Виконавчий комітет
Воскресенської селищної

ради

В Не пізніше 20
робочих днів

після
надходження

заяви та
документів

4.   Видача заявнику копії
рішення виконавчого
комітету селищної ради або
вмотивованої  відмови

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 селищна рада  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

07-10 - Н  адання дозволу на порушення об’єктів благоустрою  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ відповідальний за етап Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4 5 

1.   Прийом письмової  заяви
та необхідних документів
про надання  дозволу  на
порушення об’єктів
благоустрою

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

2.   Реєстрація заяви про
надання дозволу на
порушення об’єктів
благоустрою

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

3.  Розгляд  заяви  про
надання  дозволу  на
порушення  об’єктів
благоустрою

спеціаліст
відділу ЖКГ

Воскресенська селищна ради В Не пізніше 30
робочих днів

після
надходження

заяви та
документів

4.  Підготовка проекту
рішення виконавчого
комітету селищної ради про
надання дозволу на
порушення об’єктів
благоустрою

спеціаліст
відділу ЖКГ

Воскресенської селищної
ради

В Не пізніше 30
робочих днів

після
надходженн я

заяви та
документів

5.   Видача заявнику копії
рішення виконавчого
комітету селищної ради або
вмотивованої відмови

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)

        07-11 - Н  адання одноразової матеріальної допомоги на лікування  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ відповідальний за
етап 

Дія (В, У,
П, З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4 5 

1.   Прийом письмової заяви
та необхідних документів
щодо  надання  одноразової
матеріальної допомоги на
лікування (онкохворих)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

2.   Реєстрація заяви
документів щодо надання
одноразової  матеріальної
допомоги на лікування

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

3. Опрацювання документів
та  внесення  на  розгляд
профільної комісії

Комісія по
програмі

«Турбота»

Воскресенська селищна рада В Протягом
місяця 

4.  Підготовка  протоколу
засідання комісії

Голова комісії Воскресенська селищна рада В До 1 місяця

5.  Прийняття  рішення
селищною радою,  до
опрацювання  рішення,
підписання  селищним
головою

Голова комісії Воскресенська селищна рада В Протягом 5- ти
робочих днів

6.   Видача копії рішення
або вмотивованої відмови в
наданні послуги

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В На наступний
робочий день

після
підписання
селищним
головою



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:
   07-12 - Н  адання одноразової матеріальної допомоги учасникам   ВВВ,  

учасникам АТО (ООС)
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ відповідальний за етап Дія (В,
У, П,

З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4 5 

1.   Прийом письмової  заяви
та  необхідних  документів
щодо  надання  одноразової
матеріальної  допомоги
учасникам ВВВ,  учасникам
АТО (ООС)

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В У день 
звернення

2.   Реєстрація заяви
документів щодо  надання
одноразової  матеріальної
допомоги  учасникам ВВВ,
учасникам АТО

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В У день 
звернення

3. Опрацювання документів
та  внесення  на  розгляд
профільної комісії

Комісія по
програмі

«Турбота»

Воскресенська селищна рада В Протягом
місяця 

4.  Підготовка  протоколу
засідання комісії

Голова комісії Воскресенська селищна рада В До 1 місяця

5.  Прийняття  рішення
селищною радою,  до
опрацювання  рішення,
підписання  селищним
головою

Голова комісії Воскресенська селищна рада В Протягом 5- ти
робочих днів

6.   Видача листа  щодо
прийнятого рішення

Адміністратор Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

В На наступний
робочий день

після
підписання
селищним
головою



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

                                                                                       від    лютого 2020 року №

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

07-13 - Д  овідка в нотаріальну контору на оформлення спадщини  
(назва адміністративної послуги)

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Відділ відповідальний за етап Дія (В,
У, П, З)

Строки
виконання

етапів 

1 2 3 4 5 

1.  Прийом  документів,  що
подаються заявником  або
його законним
представником  для видачі
довідки в нотаріальну
контору на оформлення
спадщини

Адміністратор,
начальник відділу

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

2.   Прийняття заяви  щодо
видачі довідки в нотаріальну
Контору на оформлення
спадщини та відповідних
документів

Адміністратор,
начальник відділу

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради

В У день 
звернення

3.   Розгляд заяви та
документів, необхідних для
видачі довідки в нотаріальну
контору на оформлення
спадщини  та  у  разі
необхідності прийняття
рішення про відмову у
видачі довідки

Адміністратор,
начальник відділу

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради 

В У день 
звернення

4.  Видача  довідки  в
нотаріальну  контору  на
оформлення спадщини

Адміністратор,
начальник відділу

Відділ «Центр надання
адміністративних послуг»

виконавчого комітету
Воскресенської селищної

ради 

В У день 
звернення
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