
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

24.04.2020  № 97 

 

Технологічна картка 

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

(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 послу-

ги, повідомлення заяв-

ника про орієнтовний 

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. Розгляд заяви та 

перевірка відповідності 

намірів забудови 

земельної ділянки 

положенням відповідної 

містобудівної докумен-

тації на місцевому рівні 

для прийняття рішення 

у справі 

Начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури та  

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

В 
Протягом 

2 – 3 дня 



5. 5.А. У разі негативного 

результату по п.4 – 

надання листа про 

відмову у видачі 

містобудівних умов та 

обмежень або внесення 

змін до них з відповід-

ним обґрунтуванням до 

ЦНАП 

5.Б. У разі позитивного 

результату по п.4 – 

складання проекту 

розпорядження голови 

райдержадміністрації 

про надання містобудів-

них умов та обмежень 

та містобудівних умов 

та обмежень у двох 

примірниках  

Начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури та  

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

В 

Протягом 

3 – 6 дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

3 – 6 дня 

6. Містобудівні умови та 

обмеження вносяться до 

містобудівного кадаст-

ру (у разі наявності). У 

разі відсутності місто-

будівного кадастру 

реєстрація  в реєстрі 

містобудівних умов та 

обмежень з подальшим 

внесенням інформації  

до містобудівного 

кадастру. 

Начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури та  

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

В 
Протягом 

6 дня 

7. Передача першого 

примірника містобудів-

них умов та обмежень 

до ЦНАП (другий 

постійно зберігається в 

відділі житлово-

комунального господар-

ства, містобудування, 

архітектури, інфраст-

руктури та  цивільного 

захисту райдержадмі-

ністрації) 

Начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури та  

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

В 
Протягом 

6 – 7 дня 

8. Відмітка в листі – 

проходженні справи 

Адміністратор 

ЦНАПу 
В 

Протягом 

7 дня 



про факт здійснення 

адміністративної 

послуги та повідом-

лення про це заявника 

9. Видача заявнику 

примірника містобудів-

них умов та обмежень 

забудови земельної 

ділянки 

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. 


