
                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                              Міський голова 

 

        ________________ Р.АХМЕДОВ 

           

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

 

ДОВІДКА ПРО ТЕ, ЩО ГРОМАДЯНИН НЕ Є ЧЛЕНОМ 

ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

  
№ 

п/п 

Етапи послуги Відповідальна посадова 

особа  і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, П, 

З)* 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 2 3 4 5 

1 Прийом і перевірка повноти пакету 

документів, повідомлення суб’єкта 

звернення про орієнтовний термін 

виконання, реєстрація заяви 

Адміністратор відділу 

(центру) надання 

адміністративних послуг 

(ЦНАП) 

В Протягом 

1 дня 

2 Передача пакету документів заявника 

на резолюцію міського голови 

Адміністратор відділу 

(центру) надання 

адміністративних послуг 

(ЦНАП) 

В Протягом 

1 дня 

3 Передача пакету документів заявника 

до відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради 

Загальний відділ міської 

ради 

В Протягом 

1 дня 

4 Підготовка довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок 

(довідка форми № 3 ДФ) 

Відділ земельних ресурсів 

та комунального майна 

міської ради  

В Протягом 

1-3 днів 

5 Передача пакету документів 

адміністратору ЦНАП  

Відділ земельних ресурсів 

та комунального майна 

міської ради 

В Протягом 

1 дня 

6 Видача довідки заявнику або листа 

про відмову 

Адміністратор відділу 

(центру) надання 

адміністративних послуг 

(ЦНАП) 

В Протягом 

1 дня 

 

 

Оскарження результату надання адміністративної послуги суб’єктом звернення здійснюється у 

відповідності до чинного законодавства 

Загальна кількість днів надання послуги –  5 днів 

Загальна кількість днів - 5 днів 



                                                                           Корюківська міська рада 

__________________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(адреса місця проживання) 

тел. _____________________ 

 

З А Я В А 

 

Прошу Вас, надати мені довідку про те, що я не являюсь членом 

особистого селянського господарства в територіальних межах Корюківської 

міської ради. 

Повідомляю, що господарської діяльності у сфері сільського 

господарства не веду (не займаюся), у користуванні та у власності земельної  

ділянки на території Корюківської ТГ для ведення особистого селянського 

господарства не маю. 

До заяви додаю: 

- копія паспорта громадянина України  

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків 

 

Я, гр. ________________________________________________________, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю 

згоду на збір та обробку моїх персональних даних. 

 

__________________                                                         __________________ 

            (дата)                                                                                           (підпис) 

                                                                                


