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Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. 
Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

м. Бібрка, вул.. Тарнавського, 22 

2. 

Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

 

Понеділок – Четвер     з 09
00   

до 18
00

 

П’ятниця                       з 09
00  

до 17
00 

Перерва                  з 13
00  

до  14
00

 

3. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Тел. (03263)4-32-35 

e-mail:bibrka.rada@gmail.com 

http://www.bibrka-rada.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України № 109 

від 07.07.2011р. «Про затвердження Порядку надання 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки, їх склад та зміст» 

6. 
Акти центральних органів 

виконавчої влади/ 
 

7. 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 
1. Заява. 

9. 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява. 
2. Засвідчена в установленому порядку копія документа, 
про право власності (користування) земельною 
ділянкою. 
3. Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження 
земельної ділянки (у довільній формі). 
4. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі 
наявності). 
 



10. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Забудовник звертається до Бібрської міської ради з 

письмовим зверненням 

11. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безкоштовно 

12. 
Строк надання адміністративної 

послуги 

У місячний термін, в разі неможливості прийняття 

зазначеного рішення у такий строк - на першому 

засіданні сесії міської ради після закінчення цього 

строку. 

13. 
Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

1. Невідповідність намірів забудови земельної ділянки 

положенням відповідної містобудівної документації на 

місцевому рівні.  

14. 
Результат надання 

адміністративної послуги 
Рішення про надання дозволу  

15. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 
Особисто. 

16. Примітка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


