
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

08-22. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки .
(назва адміністративної послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гребінківської міської ради.
Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства Гребінківської

міської ради
(суб’єкт надання адміністративної послуги)

№
з/п

Етапи послуги Відповідальна
посадова особа і

структурний підрозділ

Дія (В, У,
П, З)

Термін
виконання

(днів)
1. Реєстрація документів поданих на

погодження суб’єктом звернення у
системі електронного документообігу

Адміністратор В Протягом
першого

робочого дня в
день

надходження
документів

2. Перевірка відповідності оригіналу
проекту землеустрою у паперовому

вигляді проекту землеустрою в
електронному вигляді

Адміністратор В Протягом
першого

робочого дня в
день

надходження
проекту

землеустрою
3. Передача копії опису, в якому

зазначається інформація про наявність
оригіналу проекту землеустрою у

паперовому вигляді проекту землеустрою
в електронному вигляді розробнику

Начальник відділу
містобудування,

архітектури та житлово-
комунального господарства

виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

В Протягом
першого

робочого дня в
день

надходження
проекту

землеустрою
4. Внесення до системи електронного

документообігу проекту землеустрою в
електронному вигляді, засвідченого
електронним цифровим підписом

розробника, викопіювання з індексної
кадастрової карти (плану), на якому

відображено запроектовану земельну
ділянку та інформацію про обмеження (у

разі їх наявності)

Начальник відділу
містобудування,

архітектури та житлово-
комунального господарства

виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

В Протягом
першого

робочого дня в
день

надходження
проекту

землеустрою

5. Вибір за принципом випадковості
територіального органу Держгеокадастру

(експерта державної експертизи), який
здійснюватиме погодження проекту

землеустрою

Сесія Гребінкіської міської
ради

В Протягом
наступного

робочого дня з
дня

надходження
проекту

землеустрою
6. Розгляд та погодження або відмова у

погодженні проекту землеустрою
Сесія Гребінкіської міської

ради
В У строк, що не

перевищує 5
робочих днів

7. Підготовка висновку про розгляд проекту
землеустрою щодо відведення земельної

ділянки, скріплення електронним
цифровим підписом, реєстрація у системі

електронного документообігу

Сесія Гребінкіської міської
ради

В У строк, що не
перевищує 5
робочих днів

8. Надсилання оригіналу висновку в
електронній формі електронною поштою

розробнику

Сесія Гребінкіської міської
ради

В Протягом
одного

робочого дня з



дня реєстрації
висновку у

системі
електронного
документообіг

у
Держгеокадаст

ру
9. Роздрукування висновку, засвідчення

його та надання його розробнику разом з
оригіналом проекту землеустрою у
паперовому вигляді територіальним
органом Держгеокадастру за місцем

розташування земельної ділянки

Начальник відділу
містобудування,

архітектури та житлово-
комунального господарства

виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

В Протягом
одного

робочого дня з
дня реєстрації

висновку у
системі

електронного
документообіг

у
Держгеокадаст

ру
Загальна кількість днів надання послуги - 8 робочих

днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 робочих

днів


