
проЕкт
Автор
Виконавчий KoMiTeT
БiлоцеркiвськоТ MicbKoT рали

Про затвердження iнформацiйноi
картки адмiнiстративноi послуги
БiлочеркiвськоТ мiськоi ради
у га.гrузi булiвничтва та архiтектури

Розглянувши рiшення виконавчого KoMiTeTy БiлоцеркiвськоТ MicbKoT ради
вiд 24 вересня 2019 року N9 703 кПро схв.ttення проект}, рiшення MicbKoT рали кПро
затвердження iнформацiйноТ картки алплiнiстративноТ послуги БiлоцеркiвськоI MicbKoT ради
кПро переведення дачного чи садового булинку у жилий будинок>>, вiдповiдно до
ст. ст. 19, |44, 14б КонститучiТ УкраТни, ст. ст. 25,59 Закону УкраТни кПро мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>, ст. ст. 8,9, 10, 11 Закону УкраТни кПро алмiнiстративнi послуг),
cT.4l Закону УкраТни <Про лозвiльн1, систему 1, сферi господарськоТ дiяльностi>. MicbKa рада
вирiши,rа:

2. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань земельних
вiдносин та земельного кадастру. планування територiТ, булiвництва. архiтектури. охорони
па\,I'ято к. i сторичноl,о середо ви ща та бл агоу,стро ю.

мiський голова Г. !икий
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнlстрАтивноi послуги

Видача рiшення Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради
про переведення дачного чи садового будинку у жилий булинок

(назва алмiнiстративноТ послуги)

Бiлоuеркiвська MicbKa рада

Iнформаuiя про центр надання адпtiнiстративноТ послуги

1 Найменування суб'скта надан}tя
адмiнiстративноТ послуги

Бiлочеркiвська MicbKa рада

2. Найменування центру надання
алмiнiстративноi послуги, в якому
здiйснюсться обслуговування
суб'скта звернення

I{eHTp надання адмiнiстративних послуг при
Бiлоцеркiвськiй мiськiй радi

М iсttезнаходжеtlня LleHTpy н адан r{я

а.,trl i н iс,t,рати вноТ lIoc.rIv I,и

3. I

]

09l l7. bt. Бiла Щерква.
вlл. Ярослава Мудрtlго. З8i l2. 2-й поверх

4, Режим роботи центру надання
адмiнiстративноi послуги

Понедiлок: 9.00- l6.00
BiBTopoK: 10.00-20.00
Середа: 9,00-16.00
Четвер: l0.00-20.00
П'ятниця: 9.00-16.00
Субота: 0В.00- l 5.00

). Телефон/факс (ловiлки ). a:rpeca
електроtlноi пошти та веб-сайт
центру надання адмiнiстративноi
послуги

I {eHTp надання адм iнiстративних послуг:
тел./факс : 5- l 3 -75, 3 9-2 8-5 8, bc*dozr,_cerltгlliLrkr. tlet

Управлiння м iстобулування та архiтектури
БiлоцеркiвськоТ MicbKoT ради тел./факс: 5-10-45l 5-
l2-64
Ь s* al__c_h 

j Е s t @, ц k н ш_1

(найменування суб'скта надання адмiнiстративноТ послуги)

Умови отри манIrя аiIмiнiс-граr,ивноi послуги

Перелiк документiв, необхiдних
для отримання адмiнiстративноТ
послугt|, а також виNIоги для них

До lаявIl надати наступнi документll:
l. Копiю документа, шо посвiлчус особу та пirтверлlьl,с
громадянство УкраIни (паспорта громадянина УкраТни;
стор. 1,2, ll; паспорта громадянина УкраТни, у формi
картки, що мiстить безконтактний електронний носiй
(копiТ лицьовоi та зворотноi cTopiH) або iншого
документу, що посвiлчус особу;
2. Копiю довiдки про присвосння iдентttфiкачiйного
номера. Якщо через релiгiйнi переконання фiзична
особа вiдмовилась вiд ресстрачiйного номеру облiковоТ
картки платllика податкiв. додатково подасться копiя
сторiнки паспорту з вiдмiткою про таку вiлпrову;
- у разi ]вернення уповноваженоТ особи копiю
напежним чином завiреного докуN,tенту. що
пiлтверлжчс jT повнова;кеttня .-1iяти Biд iMeHi заявнIlка;
j. Копiя локуп,lента про право власностi tla дачний чи
садови й булинок, з?св iдrlgцз в ),становJеllо\,|y порядк},.
4. Письмова згода спiввласникiв (за наявностi) на
переведеtlня такого булинк1 в жилий.
5, Звiт про проведення технiчного огляду дачного чи
садового булинку з висновком про його вiдповiднiсть

вним будiвеJIьниl\4 1-1opl\{aM за ю згIдно з



-, r";ai,- r Т;йri:a-";Ё; ;;]a, й_,Б,iп й.r, -.а:-оuБ
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7, Порядок та спосiб подання
адпriнiстративноТ послуги

булинкiв, tllo вiдповiдаюl,ь державнипл б5 дiвельнIlм
HopMaNl, у жилi булинки", затвердженого ГIостановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 29.04.20l5 М 32l.
6. Копiя рituеttня, ухвzuIи, постанови сулiв, що набрали
законноТ сили (за наявностi).
При собi мати оригiнали документiв лля посвiдчення
алмiнiстратором копii цих д9кументiв, якi булуть
наданi до заяви на отрllмання алмiнiстративноТ
послуги.
Цримiтка:
- Вiдповiдно до ч.7 ст.9 ЗУ <Про алмiнiстративнi
послуги) якщо вiдомостi про поданi документи не
BHeceHi i не мiстяться у вiлповiлних iнформашiйних
базах в обсязi, достатньоl\,Iу дlя надання
алмiнiстративноТ послуги. суб'скт звернення
зобов'язаний Iх надати саrлостiйно.

- осоOисто су0 сктом зверненняl
- через уповноважену особу (при наявностi
довiреностi);
- поштою рекомендовани]чl листом з описом
вкладення.

плата за налаIlня
адNriнiстративноТ послуги

Безоплатно

9. Строк надання адмiнiстративноi
послуги

Мiсяць i три днi вiдповiдно до п.п. 4, 5 Порядку
переведення дачних i садових будинкiв, що
вiдповiдають державним будiвельним нормам, у
жилi булинки. затвердженого Постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 29.04.20l5 N9 З2l

l0. Результат надання
адмiнiс,гративIIоТ послуги

Рiшення Бiлоцеркiвськоi' мiськоi ради про
переведення дачного чи садового бlлинку в жилий
б5линок або рiшення про Bi.lMoBy в переведеннi
дачного чи садового булинку в жилий будинок

11.

А

12.

Способи отримання результаry

(ти законодавства, що реryлюють п0
по

Нормативно - правовi акти та акти l
органiв пtiсцевого самоврядування 

l

(назва. дата, номер, пункт. частина 
iстаття) 
I

Особисто суб'сктом звернення або направлення
реко]!tендованим листом з описом вкладення

рiшення про переведення дачного чи садового
бу,линкl,у яtилий булинок iз зазначенняьt його
адреси (рiшення про вiдмову в переведеннi разоrt з

поданими документам и).

rряflок та умови надання алмiнiстративноi
слуги

1. Житловий кодекс УкраТнськоi РСР, ст. 8-1

2. Закон УкраТни "Про мiсцеве саN,Iоврялування в

YKpaTHi", ст.26, З l, 37. 40, 52, 59.

3. Закон УкраТни кПро внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB УкраТни щодо переведення
садових i дачних булинкiв у жилi будинки та
peccTpauiT в них мiсця проживання),
4. Постанова Кабiнет1, MiHicTpiB УкраТни "Про
затверд)l(ення Порядку переведення дачних i

садових будинкiв, що вiдповiдають державним
будiвельниN{ нормам, у жилi будинки" вiд
29.04.20l5 Ns 32l.
5. Рiшення БiлоцеркiвськоТ MicbKoT ради "Про де"оi
питання щодо надання адмiнiстративних послчг"
вiд 25.04.201З .}.lс 953-4l-VI.

Що iнформацiйноТ картки додасться форми заяви (зразок).



[-lа.lальн ик1, управл iH ня м iст,обудування та
архiтеrtтури Бiлоuеркiвськоi MicbKoT ради

( прiзвuulе, i.tt'я mа по-бапlьковi)

Алреса

('.u i c,l! е п р о,ж, tlB а н н я )

Номер телефону
(робочuй, do.+t аш н iй, .v об iл ьнuй)

зАявА
на вIrдачу рiшення Бiлочеркiвськоi Micbkoi ради

про переведення дачного чи садового будинку у жилий булинок

Прошу перевести дачний (садовий) булинок N _, розмiщений

(HaйMelt),Battta mа аdрес,а dачно:о посе.lення чц саdiвttччсl.,о пlоварuс,mва)

що належить MeHi на правi власностi вiдповiдно до

(dоку.vенm, tt1o посвidччс право B.,tacHocmi, йоzсl Ho-ttep mа dаmа вчdачi)

При цьому, даю згоду вiдповiдно до Закону УкраТни кПро захист персональних даних)) на
обробку моТх особистих персон€шьних даних у картотеках та,/або за допомогою iнфоршлацiйно-
телекомунiкацiЙних систем з метою пiдготовки вiдповiдно до вимог законодавства
статистичноТ, адмi нiстративноТ та iншоТ i нформачiТ.

( пр iзвuttlе, i.lt'я m а по-бсtпt ьков i1 (пidпuс)

() 20l_ року

З а п ов н юсmься aOMiH iсmрOmором :

() 20l_ року
(d аm а н аdхоdэюен ня заявu)

(пidпчс)

Реестрачiйний номер
Щентру адмiнiстративних послуг

Секретар MicbKoT ради

(П, l. Б aD.v itt iсmраmrlра)

В.Кошелtь


