
 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 

 

надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення 
невід'ємних поліпшень нежитлових приміщень 

 

№ 
з/п 

Етапи опрацювання заяви про надання 
адміністративної послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні 
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(викону
є, бере 
участь, 
погоджу

є, 
затверд

жує 
тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного пакета документів 
про надання адміністративної послуги, 
перевірка комплектності, реєстрація у 
Центрі надання адміністративних послуг  
м. Львова (надалі – ЦНАП) 

ЦНАП; 
адміністратор 

 

Виконує У день  
надходження 

2. Передача вхідного пакета документів 
працівнику управління комунальної 
власності департаменту економічного 
розвитку, відповідальному за 
діловодство, для накладення резолюції 
начальником управління 

Загальний 
відділ 

управління 
інформаційних 

послуг 
департаменту 

адміністративни
х послуг; 

спеціаліст 

Виконує У перший день  
з дня 

надходження 

3. Накладення резолюції начальником 
управління, скерування заяви та пакета 
документів у сектор оцінки та 
контрольно-інвентаризаційний відділ 

Управління 
комунальної 

власності 
департаменту 
економічного 

розвитку; 
начальник 
управління 

Виконує У перший день  
з дня 

надходження 

4. Перевірка комплектності пакета 
документів згідно встановленого 
переліку. 
У разі неповного комплекту та 
відповідності документів встановленому 
переліку – підготовка листа заявнику з 
пропозицією в місячний термін усунути 
недоліки, в протилежному випадку - 
подані документи повертаються 
орендареві 
У разі, якщо об’єкт є пам’яткою 
архітектури державного або місцевого 
значення (чи культурної спадщини) - 
скеровує лист на управління охорони 
історичного середовища.  

Сектор оцінки; 
спеціаліст 

Виконує На другий день  
з дня 

надходження 



5. Скерування документів в контрольно 
– інвентаризаційний відділ 

Сектор оцінки; 
спеціаліст 

Виконує На другий-
третій день з 

дня 
надходження 

6. Скерування листа на 
балансоутримувача щодо проведення 
обстеження за участі представників 
відповідної районної адміністрації або 
уповноваженого органу 
балансоутримувача, управління 
комунальної власності, управління 
архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування та трьох представників 
постійної комісії з питань комунальної 
власності на предмет доцільності 
здійснення невід’ємних поліпшень (у 
разі, якщо об’єкт є пам’яткою архітектури 
державного або місцевого значення до 
участі в обстеженні залучається 
представник управління охорони 
історичного середовища) 

Контрольно-
інвентаризаційн

ий відділ 
управління 

комунальної 
власності 

 
 
 
 
 

Виконує На четвертий 
день з дня 

надходження 

7. Аналіз отриманих документів від  
балансоутримувача та управління 
охорони історичного середовища (у разі 
знаходження об’єкта оренди у будівлі, 
віднесеної до пам'яток культурної 
спадщини): 
-  у разі отримання акту обстеження з 
позитивним висновком щодо доцільності 
здійснення невід’ємних поліпшень, 
скеровує документи у відділ 
реформування власності, 
- у разі негативного висновку щодо 
доцільності здійснення невід’ємних 
поліпшень -  підготовка листа заявнику 
про повернення документів  

Контрольно-
інвентаризацій
ний відділ; 

спеціаліст 

Виконує На 
вісімнадцятий 

день  
з дня 

надходження 

8. Документи подані заявником та 
балансоутримувачем скеровує постійній 
комісії з питань комунальної власності 
для розгляду 

Відділ 
реформування 

власності 

Виконує На 
дев’ятнадцятий 

день  
з дня 

надходження 

9. Надає рекомендаційний висновок про 
доцільність надання дозволу на 
здійснення невід’ємних поліпшень. 
Скерування витягу з протоколу засідання 
постійної комісії комунального майна та 
власності міської ради до управління 
комунальної власності. 

Постійна комісія 
комунального 

майна та 
власності 

міської ради; 
голова постійної 
комісії, секретар 
постійної комісії 

Виконує На тридцять 
третій день  

з дня 
надходження 

10. Підготовка проекту рішення виконавчого 
комітету про надання орендарю згоди на 
здійснення невід'ємних поліпшень 
нежитлових приміщень 

Відділ 
реформування 

власності 
управління 

Виконує На тридцять 
четвертий день  

з дня 
надходження 



комунальної 
власності; 
спеціаліст 

11. Візування проекту рішення виконавчого 
комітету про надання орендарю згоди на 
здійснення невід'ємних поліпшень 
нежитлових приміщень 

1. Начальник 
організаційного 

управління.  
 

2. Начальник 
управління 

комунальної 
власності.  

 
3. Директор 
юридичного 
управління.  

 
4. Начальник 
управління 

охорони 
історичного 

середовища.  
 

5. Голова 
районної 

адміністрації. 
 

 6. Директор 
департаменту 
економічного 

розвитку. 
 

7. Заступник 
міського голови 

з фінансово- 
економічних 

питань  
 

8. Керуючий 
справами 

Забезп
ечує 

На тридцять 
п’ятий день  

з дня 
надходження 

12. Включення проекту рішення про надання 
орендарю згоди на здійснення 
невід'ємних поліпшень нежитлових 
приміщень до порядку денного 
виконавчого комітету 

Відділ 
організаційної 

роботи 
організаційного 

управління, 
спеціаліст 

Виконує На сороковий 
день  
з дня 

надходження 

13. Розгляд та прийняття рішення 
виконавчого комітету про надання 
орендарю згоди на здійснення 
невід'ємних поліпшень нежитлових 
приміщень 

Виконавчий 
комітет 

Львівської 
міської ради 

Виконує На сорок 
другий день  

з дня 
надходження 

14. Підписання рішення міської ради про 
надання орендарю згоди на здійснення 
невід'ємних поліпшень нежитлових 
приміщень 

Львівська міська 
рада 

Виконує На сорок третій 
день  
з дня 

надходження 



15. Реєстрація, виготовлення та засвідчення 
рішення виконавчого комітету про 
надання орендарю згоди на здійснення 
невід'ємних поліпшень нежитлових 
приміщень 

Відділ 
організаційної 

роботи 
організаційного 

управління, 
спеціаліст 

Виконує На сорок 
четвертий день  

з дня 
надходження 

16. Підготовка проекту наказу про надання 
орендарю згоди на здійснення 
невід'ємних поліпшень нежитлових 
приміщень, у разі  неприйняття рішення 
виконавчого комітету про надання 
орендарю згоди на здійснення 
невід'ємних поліпшень нежитлових 
приміщень - підготовка листа заявнику 
про відмову з мотивацією в наданні 
адміністративної послуги та повернення 
документів 

Відділ 
реформування 

власності 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На сорок п’ятий 
день  
з дня 

надходження 

17. Підготовка і надіслання повідомлення 
про видачу результату адміністративної 
послуги 

ЦНАП; 
адміністратор 

Виконує В 1-денний 
строк  
з дня 

отримання 
відповідного 
результату 

адміністративн
ої послуги 

18. Видача результату адміністративної 
послуги 

ЦНАП; 
адміністратор 

Виконує У день 
особистого 
звернення 

особи, але не 
пізніше 

2-х місяців  
з дня 

надіслання 
повідомлення 

про видачу 
результату 

адміністративн
ої послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 45 днів 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

                45 днів  

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги після 
надходження документа, що підтверджує внесення плати за її 
видачу (передбачена законодавством України) 

45 днів 

Механізм оскарження результату надання адміністративної 
послуги 

В адміністративному 
або у судовому порядку 

 
 


