
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

24.04.2020  № 97 

 

Технологічна картка 

Видача паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

(назва послуги) 

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, У, П, З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. Прийом і перевірка 

відповідності пакета 

документів заявника 

інформаційній картці 

адміністративної пос-

луги, повідомлення 

заявника про орієнто-

вний термін виконання 

Адміністратор 

ЦНАПу 
В 

Протягом 

1 дня 

2. Реєстрації заяви та 

формування справи 

Адміністратор 

ЦНАПу 
В 

Протягом 

1 дня 

3. Передача пакету доку-

ментів заявника началь-

нику відділу житлово-

комунального господар-

ства, містобудування, 

архітектури, інфраст-

руктури та  цивільного 

захисту райдержадмі-

ністрації з відміткою в 

листі – проходженні 

справи 

Адміністратор 

ЦНАПу 
В 

Протягом 

1 – 2 дня 

 

4. Перевірка відповідності 

даних зазначених 

заявником та повноти 

необхідних документів 

для прийняття рішення 

у справі 

Начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури та  

цивільного захисту  

райдержадміністрації 

 

В 
Протягом 

2 – 3 дня 



5. Оформлення паспорту 

прив’язки тимчасової 

споруди для провад-

ження підприємницької 

діяльності 

Начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури та  

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

В 
Протягом 

3 – 9 дня 

6. Реєстрації в журналі 

реєстрації паспортів 

прив’язки з подальшим 

внесенням інформації 

про тимчасову споруду 

до містобудівного 

кадастру 

Начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури та  

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

В 
Протягом 

9 дня 

7. Передача паспорту 

прив’язки тимчасової 

споруди до ЦНАПу 

Начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури та  

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

В 
Протягом 

9 – 10 дня 

8. Відмітка в листі – 

проходженні справи 

про факт здійснення 

адміністративної послу-

ги та повідомлення про 

це заявника 

Адміністратор 

ЦНАПу 
В 

Протягом 

10 дня 

9. Видача заявнику 

паспорту прив’язки 

тимчасової споруди для 

провадження підприєм-

ницької діяльності з 

відміткою про отриман-

ня в журналі реєстрації 

паспортів прив’язки 

Адміністратор 

ЦНАПу 
В З 10 дня 

Загальна кількість днів надання послуги - 10 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 

 

Умовні позначки: ЦНАП - центр надання адміністративних послуг; В-

виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 


