
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 
Укладення Договору про пайову участь у розвитку 

інфраструктури міста Сміла 

 
Відділ планування та регулювання забудови управління 

архітектури, регулювання забудови та земельних відносин 

міста виконавчого комітету Смілянської міської ради 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги  

Управління архітектури, регулювання забудови та 

земельних відносин міста виконавчого комітету 

Смілянської міської ради 

Місцезнаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

м. Сміла, Черкаської обл., бульвар графа О. Бобринського, 2 

Будинок побуту (3 поверх, кім. 312) 

Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Години роботи: Пн. – з 8.00 до 17.15 

                            Пт. - з 8.00 до 16.00 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

тел. (04733) 4-05-13, 4-45-58 

uarzzv@ukr.net   

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

Закони України  
Ст. 40  Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" від 17.02.2011 №3038-VІ 

Акти Кабінету Міністрів України   

Акти центральних органів виконавчої 

влади 
 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого 

самоврядування 

Рішення Смілянської міської ради «Про порядок залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури м. Сміла» від 06.03.2014 №50-

2/ІV 

Умови отримання адміністративної послуги 

Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява замовника  про укладення договору про пайову участь 

у розвитку інфраструктури міста  

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1.Заява. 
2. Копія декларації про початок виконання будівельних 

робіт або копія дозволу на виконання робіт. 
3. Копія документів, що вказують на загальну кошторисну 
вартість будівництва об'єкта, визначену згідно з 
державними будівельними нормами (за наявності) та його 
техніко-економічні показники необхідні для проведення 
розрахунку. 
4. Графік виконання будівельних робіт по об'єкту 
будівництва. 
5. Правовтановлюючі документи: 
а) для юридичних осіб – довідка із зазначенням реквізитів 

юридичної особи, найменування посади, прізвища, імені, по 

батькові, особи, яка відповідно до статуту чи іншого 

документу має право на укладення договорів від імені цієї 



юридичної особи; 

б) для фізичних осіб-підприємців – витяг з державного 

реєстру фізичних і юридичних осіб, довідка щодо місця 

знаходження, реквізитів ФОП, засвідчена підписом та 

печаткою (за наявності) такої особи; 

в) для фізичних осіб – засідчена підписом фізичної особи 

копія паспорта та довідка про присвоєння ІПН (за 

наявності). 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги 

Документи подаються адміністратору у центр надання 

адміністративних послуг особисто або уповноваженою 

особою/надсилаються поштою, рекомендованим листом з 

описом вкладення та повідомленням про вручення. 

Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

У разі платності 

Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата 
 

Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу 

  

Розрахунковий рахунок для внесення 

плати 
 

Строк надання адміністративної 

послуги 

15 робочих  днів з дня реєстрації звернення замовника про 

його укладення, але до введення в експлуатацію закінченого 

будівництвом об'єкта 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 
Відсутні. 

Результат надання адміністративної 

послуги 

Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури 

міста 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Отримує особисто замовник або уповноважена особа від 

адміністратора центру надання адміністративних послуг 

особисто або уповноваженою особою/надсилаються 

поштою, рекомендованим листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення. 

Примітка 

У випадку підготовки рішення міської ради про прийняття до 

комунальної власності передбачених технічними умовами й 

збудованих поза межами земельної ділянки замовника інженерних 

мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури, 

відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на 

будівництво цих інженерних мереж та/або об'єктів і розміром 

пайового внеску  термін виконання продовжується  до 30 

робочих днів. 

 

Начальник управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин міста                      М.В. Клименко 
 

Кучерук Т.П. 

 


