                                                                                                                                       
                                                                    
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Бориславської міської ради
                                                                                   від ___________ 2022 № ___

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

Переведення  дачних і садових будинків, що відповідають державним 
будівельним нормам, у жилі  будинки  на території Бориславської міської територіальної громади
(назва адміністративної послуги)
відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкт надання  адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1.
Центр надання адміністративних послуг (найменування, місце знаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту)
Відділ  надання адміністративних послуг Бориславської міської ради
82300 Львівська область, м. Борислав, 
вул.Шевченка ,42 
Графік прийому громадян:
понеділок, середа, четвер – 800 - 1600
вівторок – 800 - 2000
п’ятниця – 8 00 - 1500
субота,неділя та святкові дні: вихідний 
Робота центру ведеться без обідньої перерви.
Телефон: (03248) 42025, 
електронна адреса: cnap.boryslav@gmail.com,
веб-сайт: e-services.loda.gov.ua

Віддалені місця для роботи адміністраторів відділу  надання адміністративних послуг Бориславської міської ради:
с.Попелі,вул..Франка І.,16а, 82184
с.Ясениця-Сільна, вул.Степана Бродяка,1, 82183
с.Уріж ,вул.Лесі Українки,1, 82124
понеділок-четвер: 08:00-17:00
п’ятниця: 08:00-16:00
субота, неділя та святкові дні: вихідний
2.
Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місце знаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту)
Відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради
82300, м.Борислав, вул.Шевченка,42
Понеділок - четвер з 8:00-17:00
 обідня перерва з 12:00- 12:.45 
П’ятниця з 8:00- 16:00
обідня перерва з 12:00- 13:00
субота,неділя та святкові дні: вихідний
Тел. (03248)50835  /Е-mail: boryslav.ukv@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
3.
Закони України
ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,;
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Ст.8-1 Житлового Кодексу УРСР 
4.
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрі України від 29.04.2015 №321 «Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки»
5.
Акти центральних органів виконавчої влади
-
6.
Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
-
Умови отримання адміністративної послуги
7.
Підстава для отримання
Заява юридичної чи фізичної особи
8.
Вичерпний перелік документів

1. Заява на ім’я міського голови про переведення  дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі  будинки  на території Бориславської міської територіальної громади
2. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, довідка про місце реєстрації)- для фізичних осів або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців.
3. Копія правовстановлюючого документа, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку (з відповідним призначенням).
4.Копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на дачний чи садовий будинок.
5.Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий.
6.Технічний огляд дачного чи садового будинку, виконаний  сертифікованим виконавцем окремих видів робіт, які пройшли професійну атестацію зі створення об’єктів архітектури).
7. Копія технічного паспорту приміщення.
9.
Спосіб подання документів

Письмова заява та документи, що додаються до неї подаються адміністратору відділу  надання адміністративних послуг
10.
Платність (безоплатність) надання 
безоплатно 
11.
Строк надання 
30 календарних днів, а у разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк – на першому засіданні  виконавчого комітету міської ради після закінчення цього строку.
12.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Невідповідність вимогам поданих документів.
Виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Неправильно оформлені документи (незаповнені або заповнені частково).
13.
Результат надання адміністративної послуги
 Рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі  будинки  на території Бориславської міської територіальної громади
14.
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто або поштою 
15.
Примітка


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

Переведення  дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі  будинки  на території Бориславської міської територіальної громади 

№н\п
Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)
Термін виконання (днів)
1.
Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, формування дозвільної справи, занесення даних до реєстру
адміністратор відділу надання адміністративних послуг
В
Протягом
1 дня
2.
Передача пакету документів заявника міському голові  для резолюції
адміністратор відділу надання адміністративних послуг
В
Протягом
1 - 2 дня
3.
Передача пакету документів начальнику відділу архітектури та містобудування
адміністратор відділу надання адміністративних послуг
В
Протягом
2 – 3  дня
4.
Підготовка проекту рішення
Начальник відділу архітектури та містобудування
В
Протягом 
3 - 6 дня

5.
Розміщення проекту рішення на сайті міської ради
Загальний відділ міської ради
В
Протягом  6-26 дня
6.
Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про переведення  дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі  будинки  на території Бориславської міської територіальної громади
Виконавчий комітет Бориславської міської ради
З 

Протягом  26 дня
7.
Передача рішення виконавчого комітету міської ради про переведення  дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі  будинки  на території Бориславської міської територіальної громади або мотивованої відмови у прийнятті даного рішення виконавчого комітету міської ради начальнику відділу архітектури та містобудування міської ради 
Загальний відділ міської ради
В
Протягом  26 – 27 дня

8.
Передача рішення виконавчого комітету міської ради про переведення  дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі  будинки  на території Бориславської міської територіальної громади, або мотивованої відмови у прийнятті даного рішення виконавчого комітету міської ради адміністратору відділу надання адміністративних послуг

Начальник відділу архітектури та містобудування
В
Протягом
27-28 дня
9.
Видача рішення виконавчого комітету міської ради про переведення  дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі  будинки  на території Бориславської міської територіальної громади, або мотивованої відмови у прийнятті даного рішення виконавчого комітету міської ради 
адміністратор відділу надання адміністративних послуг
В

З 29 дня
Загальна кількість днів надання послуги -                                            30 календарних днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -             30 календарних днів, у разі  неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк – на першому засіданні виконавчого комітету  після закінчення цього строку                    
Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 – затверджує
Рішення виконавчого комітету міської ради про переведення  дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі  будинки  на території Бориславської міської територіальної громади, або мотивована відмова у прийнятті даного рішення виконавчого комітету може бути оскаржена заявником у суді, в встановленому законом порядку.

 




