
 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ –  

 
надання згоди на здійснення капітального або поточного ремонтів, 

реконструкції, технічного переобладнання об’єкта оренди 
                                                      

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує

, 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 

Центр надання 
адміністративних  

послуг                 
м. Львова; 

адміністратор 

Виконує У день 
надходження 

2. Передача вхідного 
пакета документа 
відповідальному за 
діловодство (посада, 
прізвище, ім’я, по 
батькові посадової 
особи або назва 
виконавчого органу) 

Загальний відділ 
управління 

інформаційних 
послуг 

департаменту 
адміністративних 

послуг; 
спеціаліст 

Виконує У перший день  
з дня 

надходження 
 

3. Опрацювання вхідного 
пакету документів та 
розгляд заяви  

Контрольно-
інвентаризацій-

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На третій 
день з дня 

надходження 

4. Обстеження об’єкта 
оренди та його фото- 
фіксація (якщо 
обстеження не 
здійснювалось впродовж 
останніх 12 місяців) 

Контрольно-
інвентаризацій-

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На четвертий 
- 

шістнадцятий 
день з дня 

надходження 

5. Підготовка відповіді про 
надання згоди на 

Контрольно-
інвентаризацій-

Виконує На 
сімнадцятий- 



здійснення капітального 
або поточного ремонтів, 
реконструкції, технічного 
переобладнання об’єкта 
оренди та передача 
результату до Центру 
надання 
адміністративних послуг 
м. Львова 

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

дев’ятнадцят
ий день з дня 
надходження 

пакета 
документів 

6. Підготовка і надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор 

Виконує В 1-денний 
строк з дня 
отримання 

відповідного 
результату 

адміністративн
ої послуги 

7. Видача результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

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 20 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

20 
 

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

Послуга 
безоплатна 

Механізм оскарження результату надання адміністративної 
послуги 

В 
адміністратив-
ному або у 
судовому 
порядку 
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