
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                        

розпорядження селищного голови                                                                                                       

 

від___________2021р. №                     . 

 

                                                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

 

СКАСУВАННЯ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(назва адміністративної послуги) 

Сектор архітектури та містобудування  

Богородчанської селищної ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)   

 

Суб’єкт надання адміністративної 

послуги 

 

Сектор архітектури та містобудування 

77701, смт. Богородчани, вул. Т. Шевченка, 61, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області  

E-mail: arh.bogo.rda@gmail.com    

Центр надання адміністративних 

послуг (найменування, 

місцезнаходження, режим роботи, 

телефон, адреса електронної пошти та 

вебсайту) 

Управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Богородчанської селищної ради 

77701 смт. Богородчани, вул. Шевченка, 66 

E-mail: boho-cnap2021@ukr.net 

Режим роботи:     

Понеділок з 9:00 – 16:00 

Вівторок    з 9:00 – 16:00                    

Середа       з 9:00 – 16:00                       

Четвер       з 9:00 – 20:00                        

П’ятниця   з 8:00 – 15:00    

Без перерви на обід                 

Субота, неділя – вихідні дні 

Перелік документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Заява про скасування паспорта прив’язки ТС з 

реквізитами замовника (найменування, ПІБ, адреса 

реєстрації, контактна інформація); 

2. Примірник паспорта прив’язки ТС із відповідним 

пакетом документів.     

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

 

Особисто, або через представника за дорученням. 

Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно. 

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів з дня подання заяви та 

пакету документів. 

Результат надання адміністративної 

послуги 

Рішення про скасування паспорта прив’язки для 

встановлення тимчасової споруди, для провадження 

підприємницької діяльності.  

Можливі способи отримання відповіді 

(результату)  

Особисто, або через представника за дорученням. 

Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» 17.02.2011 року № 3038-VІ; 

Закон України «Про адміністративні послуги». 

Акти Кабінету Міністрів України - 

mailto:arh.bogo.rda@gmail.com
mailto:boho-cnap2021@ukr.net


Акти центральних органів виконавчої 

влади 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності» від 21.10.2011 року  

№ 244 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/місцевого самоврядування 
Рішення Богородчанської селищної ради  

09.02.2021 року № 339-5/2021 «Про утворення 

Управління «Центр адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 
Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності» від 21.10.2011 року  

№ 244 

Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

- подання неповного пакету документів; 

- подання недостовірних відомостей. 

 

 

 

Завідувач сектору архітектури  

та містобудування - головний архітектор  

Богородчанської селищної ради       Сікора  Сергій   
 


