                                                                                                                                              

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

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

Погодження місця розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.
 (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 послугт 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:
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)
Понеділок, вівторок, середа, четвер : 8.00 - 16.00, 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.29 Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності”.
Ст.31 Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Ст. 28 Закон України „Про благоустрій населених пунктів”.
4.
Акти Кабінету Міністрів України
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”.
5.
Акти центральних органів виконавчої влади

6.
Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
Правила благоустрою та порядку утримання території міста Борислава, затверджених рішенням Бориславської міської ради від 17 червня 2010 року; Рішення міської ради від 28 жовтня 2021 року №349 „Про  затвердження Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в Бориславській міській територіальній громаді у новій редакції 


Умови отримання адміністративної послуги
7.
Підстава для отримання
Заява суб’єкта господарювання
8.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1.Заява на ім’я начальника відділу архітектури та містобудування про погодження місця розташування  на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
2.Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;
3.Реквізити замовника (найменування/ прізвище, ім´я та по батькові (за наявності) /місцезнаходження ТС/ контактна інформація) та напрям підприємницької діяльності.
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 
10 робочих днів (для надання відповіді)
12.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Невідповідність намірів щодо місця розташування ТС містобудівній документації, будівельним нормам.
Подання неповного пакету документів.
Подання недостовірних даних.
Неможливість встановлення тимчасової споруди через наявні обмеження.
13.
Результат надання адміністративної послуги
 Лист погодження/відмови  місця розташування ТС
14.
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто або поштою  
15.
Примітка

 


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

Погодження місця розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності 

№н/ п
Етапи послуги
Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ
Дія
(В, У, П, З)
Термін виконання (днів)
Надання листа
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 начальнику відділу архітектури та містобудування
адміністратор відділу надання адміністративних послуг
В
Протягом
1 -2 дня
3.
Розгляд заяви про погодження місця розташування тимчасової споруди

Начальник відділу архітектури та містобудування
В
Протягом
2-4 дня
4.
Підготовка листа про погодження місця розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності 

Начальник відділу архітектури та містобудування
В
Протягом
4- 9 днів
 5.
Передача листа про погодження місця розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності  адміністратору відділу надання адміністративних послуг
Начальник відділу архітектури та містобудування
В
Протягом
9 - 10 дня
 6.
Видача листа про погодження місця розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності  
 
адміністратор відділу надання адміністративних послуг
В
З 10 дня
Загальна кількість днів надання послуги -                                     10 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -              10 робочих днів           
Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує


























