
/
/ Додаток 1

до розпорядження міського голови 
від 2018 р. №

Інформаційна картка 
Надання статусу «будинок садибного типу» 

малоквартирному житловому будинку, розташованого на території м. Шепетівки

Юридичний відділ виконавчого комітету Шепетівської міської ради

Найменування суб’єкта надання 
адміністративної послуги

Юридичний відділ виконавчого комітету 
______ Шепетівської міської ради______

Мвсцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної посл}ти

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. 
Островського, 4

Інформація щодо режиму роботи 
суб’єкта надання адміністративної 

послуги

Понеділок-четвер 8:00-17.15, п’ятниця 8:00- 
16:00, перерва 12:00-13:00 

У приміщенні центру надання 
адміністративних послуг понеділок-четвер 

8:00-17.15, п’ятниця 8:00-16:00, субота 9:00- 
____________ 13:00 без перерви____________

Телефон, адреса електронної 
пошти суб’єкта надання 

адміністративної послуги

(03840)4-91-03

Місце подання документів та 
отримання результату послуги

Центр надання адміністративних послуг * 
Шепетівської міської ради 30400, 

Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. 
Островського, 6 

Понеділок, четвер: 08:00-16:00 
П’ятниця: 08:00-15:00 

__________Субота: 09:00-13:0___________
Перелік документів, необхідних 

для надання послуги та вимоги до 
них

Заява встановленого зразка (додається).
До заяви додаються копії наступних 

документів:
• копії правовстановлюючих документів 

на квартири;
• копії технічних паспортів на всі 

квартири в будинку;
• копія рішення виконкому про зняття 

будинку з балансу або довідка від КП 
«Житлосервіс», що будинок на балансі 
не перебуває (в довідці вказати 
поверховість та кількість квартир).
Якщо будинок на балансі, то довідку, 
що балансоутримувач не заперечує 
проти надання статусу БСТ;

• копія поверхового плану (із 
зазначеними на ньому окремими 
виходами з кожної квартири - надається 
БТІ);

• план земельної ділянки;
• довідка про фактично зареєстрованих

громадян у зазначеному будинку 
(квартирі);_________________________
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Оплата

копія договору на вивезення тверди 
побутових відходів; \
копія сторінок паспорту громадянина  ̂. 
Укрйни та довідки про присвоєння ІН. 
Копії документів завіряються 
нотаріально, або заявником -  
власником док}ТУіенту при пред’явленні 
оригіналу в присутності адміністратора. 
При наявності неповнолітніх власників 
(співвласників) квартир до заяви 
додається згода органу опіки (служби в 
справах дітей) міської ради.

Результат послуги

Термін виконання
Спосіб отримання відповіді

Законодавчо-нормативна основа

Безоплатно
Витяг з рішення виконавчого комітету 

Шепетівської міської ра ди 
Письмова відмова у наданні послуги.

45 календарних днів
Особисто або представником за довіреністю, 

посвідченою у 
 ̂встановленому порядку

Цивільний кодекс України, Житловий кодекс 
Української РСР, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України * 
«Про регулювання містобудівної діяльності». 
Закон України «Про архітектурну діяльність». 
Закон України «Про приватизацію державного 

^тлового фонду». Закон України «Про 
об єднання співвласників багатоквартирного 

будинку», рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради від 18.05.2018 р. 

«Про затвердження порядку надання статусу 
«будинок садибного типу» малоквартирним 

житловим будинкам», рішення XI сесії міської 
ради VII скликання від 07.06.2018 р. № 14 
«Про затвердження доповнень до рішення 

ХЬУІІ сесії міської ради VI скликання № 78 
від 03.02.2014 р.»

Завізовано:,*"'

Н^адьлик юридичного відділу

ВДірнавчого комітету
* /

Г. Бабась

В. Рачук



Технологічна картка

Послуга: Надання статусу «будинок садибного типу» малоквартирним житловим 
будинкам, розташованим на території м. Шепетівки

№ п/п Етапи послуги Відповідальна 
посадова особа і 

структурний 
підрозділ

Дія (В, У,П,3) Термін
виконання

(днів)

1 Прийом пакета 
документів суб’єкта(ів) 
звернення, реєстрація 

заяви

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В Не пізніше 
першого 

робочого дня 3 

дня 
надходження 

заяви в порядку, 
черговості

2
і

Передача пакету 
докум:ентів начальнику 

юридичному відділу 
виконавчого комітету 
Шепетівської міської 

ради

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В
------  ±

в  день 
реєстрації заяви'

3 Прийом пакету 
документів, накладання 
відповідної резолюції на 

заяві і передача 
документів головному 

спеціалісту юридичного 
відділу

Начальник
юридичного

відділу

В В день 
надходження 

заяви в порядку 
черговості

4 Перевірка наявності 
необхідного пакета 

документів

Головний
спеціаліст

юридичного
відділу

В Не пізніше 
другого 

робочого дня 3 

дня реєстрації 
заяви

5 У разі відсутності 
відповідного пакету 

документів готується 
лист про неможливість 

прийняття рішення 
виконавчим комітетом 
Шепетівської міської 

ради

Г оловний 
спеціаліст 

юридичного 
відділу

В Не пізніше 
другого 

робочого дня 3 

дня реєстрації 
заяви

6 Підготовка проекту 
рішення виконавчого 

комітету

Головний
спеціаліст

юридичного

В Протягом 1 дня



відділу ------------- \
7 Розгляд проекту рішення 

на засіданні виконавчого 
комітету

Виконавчий 
комітет 

Шепегівської 
міської ради

У Протягом Л 
днів \ N\

8 Передача витягу з 
рішення виконавчого 

комітету або листа про 
неможливість видачі 

витягу до центру 
надання 

адміністративних послуг

Спеціаліст 
відділу, 

відповідальний 
за напрямок 

роботи

В Не пізніше 
третього 

робочого дня 3 

дня прийняття 
рішення 

виконавчим 
комітетом 

ТТТепетівської 
міської ради

9 Видача замовнику 
витягу або листа про 
неможливість видачі 

витягу Центром надання 
адміністративних послуг.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

В Не пізніше 
третього 

робочого дня 3 

дня прийняття 
рішення 

виконавчим 
комітетом 

Шепетівської 
міської ради

і

Загішьна кількість днів надання послуги -  45 

Загальна кількість днів, передбачена законодавством - 45

Завізовано:

' :І0 : -^ їа^ьн и к  юридичного відділу

І  І -і о

/^
^еруючий справами-ШйКонавчого комітету

У

Г. Бабась

В. Рачук



Додаток З 
до розпорядження 
міського голови 
від і

ПІБ повністю 
які проживають в місті Шепетівці,

вул.
контактні телефони 

(вказати всіх власників та співвласників квартир)

З А Я В А

Просимо надати одно (або дво- ) поверховому житловому будинку квартирного
типу, який розташований за адресою: м. Шепетівка, вулиця _______________ та
складається із ____ квартир, кожна із яких має окремий вихід на прибудинкову
територію, статус «будинок садибного типу»л

Даємо згоду на збір та обробку персональних даних.

До заяви додаються:
• копії правовстановлюючих документів на квартиру;
• копії технічних паспортів на всі квартири в будинку;
• копія рішення виконкому про зняття будинку з балансу або довідка від КП 

«Житлосервіс», що будинок на балансі не перебуває (в довідці вказати
 ̂ поверховість та кількість квартир). Якш;о будинок на балансі, то довідку, що 
балансоутримувач не заперечує проти надання статусу БСТ;

• копія поверхового плану (із зазначеними на ньому окремими виходами з кожної 
квартири - надається БТІ);

• пдан земельної ділянки;
• довідка про фактично зареєстрованих громадян у зазначеному будинку (квартирі).
• копія договору на вивезення твердих побутових відходів;
• копія сторінок паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ІН.

Копії документів завіряються нотаріально, або заявником -  власником документу 
при пред’явленні оригіналу в присутності адміністратора. При наявності 
неповнолітніх власників (співвласників) квартир до заяви додається згода органу 
опіки (служби в справах дітей) міської ради.

Підписи, ПІБ всіх власників 
та співвласників квартир

« » , 2 0 1 _ р

Завізовано: -

Начальщк''|а^идичног^^і̂ ^

Керуї^^й/сїіравами ви^срІрЦіфго комітету 

.1 \
*■- І - "

Г. Бабась 

В. Рачук


