
                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова  

 

______      Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

 

 «ДОВІДКА ПРО ТЕ, ЩО ГРОМАДЯНИН НЕ Є ЧЛЕНОМ 

ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» 

 

ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  

та/або центру надання адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження  15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9   

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок      з 8.00 до 17.00 

Вівторок       з 8.00 до 17.00 

Середа           з 8.00 до 17.00 

Четвер          з 8.00 до 20.00 

П’ятниця      з 8.00 до 17.00 

Субота         з 9.00 до 13.00 

Неділя           вихідний 

3 Телефон/факс, адреса 

електронної пошти та веб-

сайт 

(04657) 3-42-93  

(04657) 3-45-01 

koryukivkacnap@gmail.com 

http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/ 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про особисте селянське господарство» 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 14.04.2017 №572 «Про затвердження 

Порядку обліку особистих селянських господарств 

сільськими, селищними та міськими радами» 

Наказ Державної служби статистики України від 

11.04.2016 №56 «Про затвердження Інструкції з ведення 

по господарського обліку в сільських, селищних та 

міських радах» 

Наказ Державної служби статистики України від 

24.11.2015 №340 «Про затвердження типових форм 

первинної облікової документації для сільських, 

селищних та міських рад» 

mailto:koryukivkacnap@gmail.com
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/


Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява органу місцевого самоврядування  

8 Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Для отримання довідки про те, що громадянин не є 

членом особистого селянського господарства подаються: 

заява  
копія паспорта громадянина України  

копія реєстраційного номера облікової картки платника 

податків 

 

9 Спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Документи подаються особою у паперовій формі 

10 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

 

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11 Строк надання 

адміністративної послуги 

Надається у строк, що не перевищує 5 робочих днів з 

моменту прийняття відповідної заяви 

12 Перелік підстав для 

відмови  

Подання суб’єктом звернення неповного пакета 

документів. 

Виявлення в документах виправлень, недостовірних 

відомостей, або розбіжностей 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача довідки про те, що громадянин не є членом 

особистого селянського господарства 

 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Довідка про те, що громадянин не є членом особистого 

селянського господарства видається у паперовій формі. 

 

 


