
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                   6 сесія                                    8 скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

21 квітня 2021 року                                                                                      №     /VIIІ 

 
Про делегування повноважень  

з надання  адміністративних та 

дозвільних    послуг   у    сфері  

містобудування та архітектури 

на території Руськополянської 

сільської ради 

 

У зв'язку з неукомплектованістю кваліфікованими фахівцями відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради, з метою реалізації і фінансування в 2021 році виконання 

делегованих повноважень, захисту прав мешканців населених пунктів 

Руськополянської 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, Руськополянська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

        1. Делегувати Черкаській районній державній адміністрації Черкаської 

області повноваження з питань містобудівної діяльності на території 

Руськополянської сільської ради Черкаського 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’єкту 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 Руськополянському 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 Руськополянської сільської ради. 

       3. Дане рішення набуває чинності з дати прийняття. 

       4. Оприлюднити рішення в порядку, визначеному Регламентом 

Руськополянської сільської  ради. 

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища 

Руськополянської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                       Олег ГРИЦЕНКО 


