
                                                                                                                                                         Додаток 1
                                                                                                          до рішення міської ради
                                                                                                                    від  26 серпня 2016 р. № 295                                                                      

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(назва адміністративної послуги)
відділ архітектури та містобудування Бориславської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
Центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради 
1.
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги
вул. Шевченка,42, м.Борислав, Львівської області, 82300
2.
Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги
Понеділок, середа, п’ятниця : 8.30 - 17.30, вівторок, четвер: 8.30 – 20.00,  субота: 9.00-16.00, без перерви на обід,
вихідний день – неділя.
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги
Телефон: (03248) 42025
факс: (03248) 52952
адреса електронної почти: cnap.boryslav@gmail.com
адреса веб сайту Бориславської міської ради: www.boryslavmvk.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Земельний Кодекс України;
Закон України «Про землеустрій».
5.
Акти Кабінету Міністрів України
-
6.
Акти центральних органів виконавчої влади
-

7.
Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
-
Умови отримання адміністративної послуги
8.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Звернення фізичної особи-підприємця чи юридичної особи.
9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Клопотання розробника технічної документації із землеустрою про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (додаток 2);
2. Завірена розробником технічної документації із землеустрою копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

10.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Письмова заява та документи, що додаються до неї подаються адміністратору ЦНАП
11.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
безоплатно 
12.
Строк надання адміністративної послуги
10 робочих днів 
13.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Невідповідність представленого для погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації;
Неправильно оформлені документи (незаповнені або заповнені частково).
14.
Результат надання адміністративної послуги
Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або висновок про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням  на закони та прийнятті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини  у відповідній сфері.
15.
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто або поштою.  
16.
Примітка




Міський  голова                                       підпис	                                  І.Р.  Яворський                                           


Додаток 2
до інформаційної картки
адміністративної послуги 
                                                               Погодження проекту
                                                                                 землеустрою щодо відведення 
                                                            земельної ділянки

Начальнику відділу 
архітектури та містобудування
______________________________
(назва райдержадміністрації, міста обласного значення)
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
(адреса проживання, телефон)

ЗАЯВА
Прошу погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою:__________________________________________________________________,
              (вулиця, місто, селище,село, район)

площею ________га, для гр._________________________________________________,
для _____________________________________________________________________
(призначення земельної ділянки) 

Перелік документів, що додаються:

1.Клопотання розробника технічної документації із землеустрою про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2.Завірена розробником технічна документація із землеустрою копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.



„___” __________20 ___ року      __________       ________________________________
                                                                     (підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

