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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року
Борислав
№ 187



Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради

Відповідно до ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.8 Закону України „Про адміністративні послуги”, Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 „Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги”, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 травня 2017 року №135 „Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень”, беручи до уваги доповідну записку головного архітектора м.Борислава Б.Баумкетнера від 26 червня 2019 року № 56-вих, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
           
	1.Затвердити технологічну та інформаційну картки адміністративної послуг відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради з: надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки для розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без врахування мансардного поверху) площею до 500 кв.м, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки та присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.
Інформаційна картка, технологічна картка, згідно з додатком 1, 2.

	2.Затвердити технологічну та інформаційну картки адміністративної послуг відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради з: надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкту будівництва та присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.
	Інформаційна картка, технологічна картка, згідно з додатком 3, 4.

	3. Затвердити технологічну та інформаційну картки адміністративної послуг відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради з: внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта на території м.Борислава. 
Інформаційна картка, технологічна картка, згідно з додатком 5, 6.

	4. Затвердити технологічну та інформаційну картки адміністративної послуг відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради зі: зміни адреси об’єкта нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна  на території м.Борислава.
Інформаційна картка, технологічна картка, згідно з додатком 7, 8.

	5. Затвердити технологічну та інформаційну картки адміністративної послуг відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради з: присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження  на території м.Борислава. 
Інформаційна картка, технологічна картка, згідно з додатком 9, 10.

	6.Визнати таким, що втратили чинність п.1.1, п.1.2, п.1.5 рішення виконавчого комітету міської ради від 23 березня 2015 року №43 „Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради” та п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 06 липня 2017 року №150 „Про затвердження технологічної та інформаційної картки адміністративних послуг відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської  міської ради”.

	7. Відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської  міської ради у разі виникнення змін та доповнень до технологічних та інформаційних карток, спричинених прийняттям нових або внесенням змін до існуючих нормативно-правових актів, забезпечити у 30-денний термін після набрання чинності відповідного нормативно-правового акту внесення змін до цих технологічних карток.

	8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та керуючого справами виконкому І.Кобилецького, відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.



В.о.міського голови,
секретар міської ради                                                                                 Ю.М.Химин












