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Про делегування повноважень з надання 

адміністративних та дозвільних послуг у  

сфері містобудування та архітектури 

на території Тернівської сільської ради 

 

        У зв'язку з неукомплектованістю кваліфікованими фахівцями 

підрозділу з містобудування та архітектури, з метою реалізації і 

фінансування в 2021 році виконання делегованих повноважень, захисту 

прав мешканців громад населених пунктів Тернівської сільської ради, до 

кадрового укомплектування відповідних служб, як це передбачено 

Законами України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про 

основи містобудування”, “Про архітектурну діяльність”, іншими законами 

України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, нормативно - правовими актами центральних 

органів виконавчої влади, керуючись статтями 16, 26, 59 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 13 “Про архітектурну 

діяльність”, з метою забезпечення надання адміністративних послуг 

населенню, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з 

питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони природи та 

екології, сільська рада В И Р І Ш И Л А : 

        1. Делегувати Черкаській районній державній адміністрації Черкаської 

області повноваження з питань містобудівної діяльності на території 

Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області, 

зокрема повноваження щодо надання наступних адміністративних та 

дозвільних послуг у сфері містобудування та архітектури: 

- видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення 

змін до будівельного паспорту); 

- видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

для проектування об’єкта будівництва (внесення змін до містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки); 

- видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (внесення змін до паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності; 

продовження терміну дії паспорту прив’язки тимчасової споруди для 



провадження підприємницької діяльності (продовження строку дії паспорта 

прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності, внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності); 

- прийняття рішення про присвоєння та зміни поштової адреси об’єкту 

будівництва ( зміна адреси об’єкту нерухомого майна); 

- погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

        2. Доручити сільському голові укласти із Черкаською районною 

державною адміністрацією угоду на здійснення заходів щодо реалізації в 

2021 році виконання делегованих повноважень з питань містобудівної 

діяльності на території повноважень Тернівської сільської ради. 

       3. Дане рішення набуває чинності з дати прийняття. 

       4. Оприлюднити рішення в порядку, визначеному Регламентом 

Тернівської сільської   ради. 

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської 

ради та постійну комісію сільської ради з питань будівництва, архітектури, 

земельних відносин, охорони природи та екології. 

 

 

Сільський голова                                                                             Ю.І. КРИВДА 

 

 

 

П О Г О Д Ж Е НО 
 

Секретар сільської ради                                                             Т.А. ПОЛІЩУК 

      _________               _________ 2021 

 

Заступник голови постійної комісії з питань  

будівництва, архітектури, земельних відносин, 

охорони природи та екології                                                     І.В. ПЕТРЕНКО 

      _________      _________ 2021 

 

Головний спеціаліст - юрист відділу 

юридично-кадрового забезпечення                                            С.В. АТОПКІН 

       _________      _________ 2021 

 

Начальник відділу містобудування, архітектури, 

комунальної власності, земельних відносин 

та житлово-комунального господарства                                О.Б. ПАРАХОНЯ 

       _________      _________ 2021 

 

Парахоня О.Б. 

Тел._________ 


