
УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ 
між Перегінською селищною радою та управлінням соціально- 
економічного розвитку території Калуської районної державної 

адміністрації у сфері надання адміністративних послуг 
з питань містобудування та архітектури

смт. Перегінськб 26. о 3 , 2021 року

Перегінська селищна рада в особі селищного голови Люклян Ірини 
Богданівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», (далі - міська рада) з однієї сторони та управління соціально- 
економічного розвитку території Калуської районної державної адміністрації 
(далі - РДА) в особі начальниці управління Мельник Марії Володимирівни, що 
діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», іменовані 
разом «Сторони», керуючись також Законом України «Про адміністративні 
послуги» уклали це узгоджене рішення у формі Угоди про співпрацю (далі - 
Угода) про наступне.

1. Предмет Угоди
1.1. Сторони зобов’язуються шляхом об’єднання спільних зусиль діяти 

під час надання адміністративних послуг у сфері містобудування та 
архітектури з метою їх наближення до мешканців сіл Перегінської 
територіальної громади шляхом:

обслуговування громадян, які звертаються для отримання 
адміністративних послуг у сфері містобудування та архітектури, що 
встановлені чинним законодавством України, через управління надання 
адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг') (далі - 
ЦНАП) Перегінської селищної ради, у т.ч. і його віддалені робочі місця 
адміністраторів (далі - ВРМ);

- скорочення часових та інших витрат громадян, пов’язаних із 
отриманням адміністративних послуг;

- забезпечення надання інформаційної допомоги з питань, що входять до 
компетенції Сторін;

- обміну інформаційними та методичними матеріалами із зазначених 
питань;

- проведення регулярних консультацій для обговорення та узгодження 
дій, спрямованих на покращення якості співпраці.

1.2. Ця Угода визначає всі принципи і напрями співпраці між Сторонами 
щодо надання адміністративних послуг у сфері містобудування та архітектури.

1.3. У процесі спільної діяльності Сторони зобов’язуються будувати свої 
взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, 
прозорості та відкритості, відповідальності за результати спільної діяльності.

2. Обов’язки районної державної адміністрації
2. Управління соціально-економічного розвитку території Калуської 

районної державної адміністрації через структурний підрозділ - відділ 
містобудування та архітектури зобов’язується:

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
Сторінка 1 з З



2.1. Сприяти всебічній інформованості сільського населення 
Перегінської територіальної громади про адміністративні послуги у сфері 
містобудування та архітектури.

2.2. Надавати адміністративні послуги у сфері містобудування та 
архітектури мешканцям сіл Перегінської територіальної громади шляхом 
взаємодії з дЦНАП Перегінської селищної ради згідно з переліком 
адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є відділ містобудування та 
архітектури управління соціально-економічного розвитку території Калуської 
районної державної адміністрації в терміни, визначені чинним 
законодавством.

2.3. Затвердити опрацьовані спільно з селищною радою інформаційні 
картки на адміністративні послуги у сфері містобудування та архітектури, що 
надаватимуться через ЦНАП селищної ради.

2.4. Надати технологічні картки на адміністративні послуги у сфері 
містобудування та архітектури, що надаватимуться через ЦНАП селищної 
ради.

2.5. Брати участь в організації та проведенні семінарів, тренінгів, нарад, 
інших інформаційних та консультаційних заходів, пов’язаних із наданням 
адміністративних послуг з питань містобудування та архітектури.

2.6. Здійснювати інші передбачені чинним законодавством України 
повноваження.

3. Обов’язки селищної ради
3. Селищна рада зобов’язана:
3.1. Сприяти всебічній інформованості населення про адміністративні 

послуги у сфері містобудування та архітектури.
3.2. Здійснювати прийом заяв (вхідних пакетів документів) та видачу 

результатів надання адміністративних послуг відділу містобудування та 
архітектури управління соціально-економічного розвитку території Калуської 
районної державної адміністрації мешканцям сіл Перегінської територіальної 
громади у ЦНАП селищної ради згідно з переліком адміністративних послуг, 
а саме:

- видання (внесення змін) до будівельного паспорта;
- видання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва;
- видання висновку по відводу земельної ділянки (для юридичних осіб)-,
- оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності;
- продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності;
- видання дозволу на розміщення тимчасової споруди;
- видання дозволу на облаштування сезонних торгових майданчиків та 

розміщення об’єктів сезонної торгівлі.
3.3. Сприяти доступності мешканців територіальної громади до 

адміністративних послуг у сфері містобудування та архітектури у межах 
територіальної громади, в тому числі шляхом створення територіальних 
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підрозділів ЦНАП та/або ВРМ, залучення старост до надання 
адміністративних послуг у сфері містобудування та архітектури.

3.4. Забезпечувати належну участь працівників ЦНАГІ та інших 
необхідних працівників селищної ради у навчальних заходах з підвищення 
кваліфікації щодо надання адміністративних послуг у сфері містобудування та 
архітектури, >

3.5. Проводити роз’яснювальну роботу щодо адміністративних послуг у 
сфері містобудування та архітектури серед громадян, що проживають на 
території сіл Перегінської територіального громади.

3.6. Надавати відділу містобудування та архітектури управління 
соціально-економічного розвитку території Калуської районної державної 
адміністрації пропозиції та необхідну інформацію для забезпечення якісного 
надання адміністративних послуг у сфері містобудування та архітектури.

3.7. Здійснювати інші, передбачені чинним законодавством України, 
повноваження.

4. Строк дії Угоди
4.1. Угоду укладено на невизначений строк у двох примірниках (по 

одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу. Припинення 
дії Угоди, а також внесення змін та доповнень здійснюється за взаємною 
згодою Сторін. У разі бажання однієї із сторін припинити дію Угоди, вона 
повинна повідомити про це іншу Сторону за два календарних місяці до дати 
припинення угоди.

4.2. Угода набуває чинності з дня її підписання.

5. Відповідальність Сторін та порядок розв’язання спорів
5.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов 

цієї Угоди або пов’язані із нею, вирішуються шляхом переговорів між 
Сторонами.

5.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до 
чинного законодавства України.

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Управління соціально-економічного 
розвитку території Калуської РДА 
м. Калуш, : вул.Шевченка, 6

Перегінська селищна рада 
смт. Перегінське, вулиця 
Сагайдачного, 26

Начальник

в ГУДКСУ в Івано-Франківській
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