
           ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Розпорядження          

              Селищного голови             

     від ___________2021 №______ 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ №00173 

Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, із передачею у власність  
(назва адміністративної послуги) 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання 

звернень при наданні 

адміністративної 

послуги 

Відповідальна посадова 

особа суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Структурний підрозділ 

надання адміністративної 

послуги, відповідальний 

за етапи (дію, рішення) 

Дія (виконує, 

бере участь, 

погоджує, 

затверджує, 

тощо) 

В     У     П      З 

Термін виконання (днів) Механізм оскарження 

результату надання 

адміністративної послуги 

1. Прийом та реєстрація 

заяви суб’єкта 

звернення в 

Управлінні 

«Центр надання 

адміністративних 

послуг» 

Богородчанської 

селищної ради 

Адміністратор відділу 

адміністрування 

Управління 

«Центр надання 

адміністративних послуг» 

Богородчанської 

селищної ради 

Управління 

«Центр надання 

адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної 

ради 

+ +   Протягом одного 

робочого дня (заява 

реєструється в день її 

надходження в порядку 

черговості) 

Дії або бездіяльність 

адміністратора центру 

надання адміністративних 

послуг та/або спеціаліста 

відділу землеустрою 

управління земельних 

ресурсів та екології апарату 

Богородчанської селищної 

ради можуть бути оскаржені 

до суду в порядку, 

встановленому законом. 

2. Передача документів 

в Управління 

земельних ресурсів 

та екології апарату 

Богородчанської 

селищної ради  

Спеціаліст відділу 

землеустрою управління 

земельних ресурсів та 

екології апарату 

Богородчанської 

селищної ради 

Управління земельних 

ресурсів та екології 

апарату Богородчанської 

селищної ради 

+ +   Не пізніше одного 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви  

 

3. Розробка і 

погодження проекту 

рішення 

Богородчанської 

селищної ради 

Управління 

земельних ресурсів 

та екології апарату  

Богородчанської 

селищної ради 

Спеціаліст відділу 

землеустрою управління 

земельних ресурсів та 

екології апарату 

Богородчанської 

селищної ради 

Управління земельних 

ресурсів та екології 

апарату Богородчанської 

селищної ради 

+ +   30 календарних днів, а в 

разі неможливості 

прийняття зазначеного 

рішення у такий строк - 

на першому засіданні 

(слуханні) після 

закінчення цього строку 

 

 

 

  

 



4.  Передача рішення 

Богородчанської 

селищної ради в 

Управління 

«Центр надання 

адміністративних 

послуг» 

Богородчанської 

селищної ради 

Спеціаліст відділу 

землеустрою управління 

земельних ресурсів та 

екології апарату 

Богородчанської 

селищної ради 

Управління 

«Центр надання 

адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної 

ради 

+ +   В 10-денний термін з 

моменту прийняття 

рішення сесією 

Богородчанської 

селищної ради 

 

5. Видача замовнику 

рішення 

Богородчанської 

селищної ради в 

Управлінні 

«Центр надання 

адміністративних 

послуг» 

Богородчанської 

селищної ради 

Адміністратор відділу 

адміністрування 

Управління 

«Центр надання 

адміністративних послуг» 

Богородчанської 

селищної ради 

Управління «Центр 

надання адміністративних 

послуг» Богородчанської 

селищної ради 

+ +   В день звернення 

заявника   

 

Загальна кількість днів надання послуги – 30  календарних днів, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні 

(слуханні) після закінчення цього строку з дня отримання Управлінням земельних ресурсів та екології апарату Богородчанської селищної ради комплекту 

документів, передбаченого пунктом 9 інформаційної картки 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 30 календарних днів, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому 

засіданні (слуханні) після закінчення цього строку 
 

Начальник управління земельних 

ресурсів та екології апарату 

Богородчанської селищної ради                                                                                                                                    Софія Вінтоняк 
 


