
 

НАКАЗ 

Від _______________                                                                                                   №_________ 

 

Про затвердження інформаційних та 
технологічних карток адміністративних 
послуг, які надає управління 
комунальної власності 
 
  

З метою впорядкування системи надання адміністративних послуг, 

відповідно до Законів України “Про адміністративні послуги“, “Про 

приватизацію державного та комунального майна“, керуючись ухвалою міської 

ради від 29.11.2018 № 4271 «Про затвердження Порядку надання орендарю 

згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень 

нежитлових приміщень» та іншими нормативними актами міської ради 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 

1.1 інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги - 

надання згоди на здійснення капітального або поточного ремонтів, 

реконструкції, технічного переобладнання об’єкта оренди (додаток 1). 

1.2 інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги 

надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення 

невід'ємних поліпшень нежитлових приміщень (додаток 2). 

2. Вважати такими, що втратили чинність накази управління комунальної 

власності: 

2.1 від 03.12.2014 №  72-з «Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг, що надаються управлінням 

комунальної власності»; 

2.2 від 21.05.2015 № 30-з «Про внесення змін до наказу від 03.12.2014 

№ 72-з»; 

2.3 від 26.10.2015 № 72-з «Про внесення змін до наказу від 03.12.2014 

№ 72-з»; 



2.4 від 29.12.2016 № 93-з «Про внесення змін до наказу від 03.12.2014 

№72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються управлінням комунальної власності» 

(зі змінами); 

2.5 від 31.03.2016 № 20-з «Про внесення змін до наказу від 03.12.2014 

№ 72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються управлінням комунальної власності» 

(зі змінами); 

2.6 від 01.11.2017 № 120-з «Про внесення змін до наказу від 

03.12.2014 №72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються управлінням комунальної власності» 

(зі змінами); 

2.7 від 17.07.2018 № 81-з «Про внесення змін до наказу від 03.12.2014 

№72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються управлінням комунальної власності» 

(зі змінами); 

2.8 від 28.02.2019 № 13-з «Про внесення змін до наказу від 03.12.2014 

№72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються управлінням комунальної власності» 

(зі змінами); 

2.9 від 04.06.2019 № 49-з «Про внесення змін до наказу від 03.12.2014 

№72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються управлінням комунальної власності» 

(зі змінами); 

2.10 від 09.09.2019 № 79-з «Про внесення змін до наказу від 03.12.2014 

№72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються управлінням комунальної власності» 

(зі змінами); 

2.11 від 17.08.2020 43-з «Про внесення змін до наказу від 03.12.2014 № 

72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних». 

3. Контроль за виконання наказу покласти на начальника контрольно-

інвентаризаційного відділу та начальника відділу реформування власності. 

 

   

 

 Начальник управління                 І. Свистун 

 



 

Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом управління  
комунальної власності  
від _____________ №______ 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 
 

надання згоди на здійснення капітального або поточного ремонтів, 
реконструкції, технічного переобладнання об’єкта оренди 

 

1. Суб’єкт надання 
адміністративної 
послуги  
 
Центр надання 
адміністративних 
послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, 
телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайта)  

Управління комунальної власності департаменту 
економічного розвитку Львівської міської ради 

 
 
Центр надання адміністративних послуг м. Львова 
(надалі – ЦНАП): 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),  
м. Львів, 79006 
понеділок - вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.  
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.  
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09:00 – 16:00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua  

2. Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок та 
спосіб їх подання 

1. Заява (додаток  до цієї інформаційної картки). 
  2. Акт обстеження балансоутримувача із 
зазначенням висновків щодо необхідності 
проведення поточного або капітального ремонту, 
реконструкції, технічного переобладнання об’єкта 
оренди, а також відсутність коштів у 
балансоутримувача на здійснення відповідних 
покращень. 

3. * Затверджена у встановленому порядку 
проектно-кошторисна документація, виготовлена 
за рахунок орендаря до початку проведення робіт 
та складена у відповідності до норм ДСТУ БД.1.1-
1:2013 та ДБН А.2.2-3-2014 
 
* у разі здійснення капітального ремонту, 

реконструкції або технічного переобладнання 
об’єкта оренди 

 
** надання даної адміністративної послуги 

http://www.city-adm.lviv.ua/


можливе лише у разі діючого договору оренди 
орендаря (термін дії якого, зазначений у договорі 
оренди, не закінчився та укладений, 
переукладений після 07.06.2007). 
 

Пакет зазначених документів подається в ЦНАП 
особисто (в т. ч. уповноваженим представником 
суб’єкта) або поштою. 

3. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір  
та порядок  
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу 

Послуга безоплатна 
 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

20 календарних днів 
 
Строк дії згоди на здійснення капітального або 
поточного ремонтів, реконструкції, технічного 
переобладнання об’єкта оренди – 6 місяців з 
моменту видачі листа-погодження.  

5. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Згода у формі листа-відповіді заявнику – у разі 
позитивного вирішення питання. 
 
Рішення про відмову у наданні дозволу 
доводиться до відома заявника у письмовій формі 
з посиланням на чинне законодавство з 
викладенням мотивів відмови, а також з 
роз’ясненням порядку оскарження прийнятого 
рішення.  
Підстави для відмови в наданні адміністративної 
послуги: 
- відсутність документів, передбачених у п. 2., 
- неправильно оформлені документи. 

6. Можливі способи 
отримання відповіді  
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається 
суб’єкту звернення невідкладно у день  
надходження вихідного пакета документів до 
ЦНАП у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 
документів (телефоном, електронною поштою чи 
іншими засобами телекомунікаційного зв’язку). 
 
Отримання результату – особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб’єкта 
звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений 
законодавством України і прийнятний для суб’єкта 



звернення. 

7. Акти законодавства, 
що регулюють 
порядок та умови 
надання 
адміністративної 
послуги 

1. Закон України “Про оренду державного та 
комунального майна”. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 
03.06.2020 № 483 “Деякі питання оренди 
державного та комунального майна” 

3. Нормативні акти Львівської міської ради. 

 
  

 
 

Додаток до інформаційної картки       
адміністративної послуги - надання згоди на 
здійснення капітального або поточного 
ремонтів, реконструкції, технічного 
переобладнання об’єкта оренди 

 
 

Начальнику управління комунальної 
власності департаменту економічного 
розвитку  
Львівської міської ради 
                                                
_________________________________ 
      (прізвище, ім’я, по батькові/назва юридичної особи) 

 _________________________________                  
                   (адреса для листування) 

 __________________________________ 
Телефон __________________________ 

 

ЗАЯВА 

 
Прошу надати згоду   
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(на здійснення капітального або поточного ремонтів, реконструкцію, технічне переобладнання об’єкта оренди – 
необхідне зазначити) 

  

об’єкта, що знаходиться за адресою: м. Львів, ___________________________ 

загальною площею _____________ кв.м відповідно до технічного паспорта від 
____ ______________ р. Інвентарний №_______________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

№ договору оренди оренди ________________________________________ 



Обґрунтування мети, доцільності та підстав проведення відповідного виду 
робіт______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
____________             ____________________       “____“________ 202__ р. 
          (підпис)                           (прізвище, ім’я, по батькові)                                        (дата) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону 
України “Про захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі 
паспортні дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення 
реалізації адміністративно-правових відносин. 
 
“___“_____________ 202__ року                _______________/______________ 
                  (дата)                                         (підпис/прізвище, ініціали) 



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ –  
 

надання згоди на здійснення капітального або поточного ремонтів, 
реконструкції, технічного переобладнання об’єкта оренди 

                                                      

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує, 

бере 
участь, 

погоджує, 
затверджує 

тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної 
послуги, перевірка 
комплектності, 
реєстрація у Центрі 
надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

Центр надання 
адміністративних  

послуг                 
м. Львова; 

адміністратор 

Виконує У день 
надходження 

2. Передача вхідного 
пакета документа 
відповідальному за 
діловодство (посада, 
прізвище, ім’я, по 
батькові посадової 
особи або назва 
виконавчого органу) 

Загальний відділ 
управління 

інформаційних 
послуг 

департаменту 
адміністративних 

послуг; 
спеціаліст 

Виконує У перший день  
з дня 

надходження 
 

3. Опрацювання 
вхідного пакету 
документів та розгляд 
заяви  

Контрольно-
інвентаризацій-

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На третій 
день з дня 

надходження 

4. Обстеження об’єкта 
оренди та його фото- 
фіксація (якщо 
обстеження не 
здійснювалось 
впродовж останніх 12 
місяців) 

Контрольно-
інвентаризацій-

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На 
четвертий - 
шістнадцяти
й день з дня 
надходження 

5. Підготовка відповіді Контрольно- Виконує На 



про надання згоди на 
здійснення 
капітального або 
поточного ремонтів, 
реконструкції, 
технічного 
переобладнання 
об’єкта оренди та 
передача результату 
до Центру надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

інвентаризацій-
ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

сімнадцятий- 
дев’ятнадцят

ий день з 
дня 

надходження 
пакета 

документів 

6. Підготовка і 
надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор 

Виконує В 1-денний 
строк з дня 
отримання 

відповідного 
результату 

адміністративн
ої послуги 

7. Видача результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор  

Виконує У день 
особистого 
звернення 

особи, але не 
пізніше  

2-х місяців з 
дня 

надіслання 
повідомлення 

про видачу 
результату 

адміністративн
ої послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 20 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

20 
 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
після надходження документа, що підтверджує внесення 
плати за її видачу (передбачена законодавством України) 

Послуга 
безоплатна 

Механізм оскарження результату надання адміністративної 
послуги 

В адміністра-
тивному або у 
судовому 
порядку 

 
В.о. начальника контрольно-інвентаризаційного 
відділу          Ю. Котис 
 
 
Начальник управління        І. Свистун 



Додаток 2 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом управління  
комунальної власності  
від _____________ №______ 

 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 

 

надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення 
невід'ємних поліпшень нежитлових приміщень 

 

1. Суб’єкт надання 
адміністративної 
послуги 
 
Центр надання 
адміністративних послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, телефон, 
адреса електронної 
пошти та веб-сайту) 

Управління комунальної власності 
департаменту економічного розвитку 
Львівської міської ради  
 
Центр надання адміністративних послуг  
м. Львова (надалі – ЦНАП): 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші), 
м. Львів, 79006 
понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. 
середа-четвер: 09.00 год. – 20.00 год. 
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09.00 год. – 16.00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@lvivcity.gov.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua 

2. Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок та 
спосіб їх подання, а у 
разі потреби – 
інформація про умови 
чи підстави отримання 
адміністративної 
послуги 

1. Заява на ім’я начальника управління 
комунальної власності департаменту 
економічного розвитку (додатки 1, 2 до цієї 
інформаційної картки). 
2. Перелік передбачуваних поліпшень та 
кошторис витрат на їх проведення згідно 
проектно-кошторисної документації у 
довільній формі. 
3. Приписи органів державної влади 
(пожежного нагляду, охорони праці тощо) 
за їх наявності. 
4.Проектно-кошторисну документацію, 
погоджену у встановленому порядку 
відповідно до законодавства України. 
5. Експертний звіт за результатами 
експертизи кошторисної частини проектної 
документації на здійснення невід'ємних 
поліпшень. 
6. Висновок будівельної експертизи 



7. Висновок про вартість об’єкта оренди,  
визначеної суб’єктом оціночної діяльності 
для цілей оренди майна станом на будь-яку 
дату поточного року 
 
Пакет зазначених документів подається  
у ЦНАП особисто (у т. ч. уповноваженим 
представником суб’єкта) або поштою. 

3. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір та 
порядок внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну послугу 

Безоплатно  
 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

45 днів 

5. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Наказ управління комунальної власності 
департаменту економічного розвитку 
  
Відмова у наданні адміністративної послуги 
доводиться до відома одержувача у 
письмовій формі з посиланням на чинне 
законодавство, з мотивацією відмови та 
роз’ясненням відповідно до встановленого 
порядку. 

6. Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається 
суб’єкту звернення невідкладно у день 
надходження вихідного документа до ЦНАП 
у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 
документів (телефоном, електронною 
поштою чи іншими засобами 
телекомунікаційного зв’язку).                                                                    
 
Отримання результату – особисто (у тому 
числі уповноваженим представником 
суб’єкта звернення) у ЦНАП або у спосіб, 
передбачений законодавством України і 
прийнятний для суб’єкта звернення. 

7. Акти законодавства,  
що регулюють порядок 
та умови надання 
адміністративної 
послуги 

1. Закон України “Про приватизацію 
державного та комунального майна“. 
2. Закон України “Про охорону культурної 
спадщини“. 
3. Закон України “Про перелік пам’яток 
культурної спадщини, які не підлягають 
приватизації“. 



4. Порядок надання орендарю згоди 
орендодавця комунального майна на 
здійснення невід'ємних поліпшень 
нежитлових приміщень, затверджений 
ухвалою міської ради від 29.11.2018 №4271  

 
 
 
 
 

Додаток до інформаційної картки 
адміністративної послуги - надання 
орендарю згоди орендодавця комунального 
майна  
на здійснення невід'ємних поліпшень 
нежитлових приміщень 
 
Начальнику управління комунальної 
власності департаменту економічного 
розвитку  
Львівської міської ради 
                                                
_________________________________ 
      (прізвище, ім’я, по батькові/назва юридичної особи) 

 _________________________________                  
                                  (адреса для листування) 

                
__________________________________ 

Телефон __________________________ 

 

ЗАЯВА 

Прошу надати згоду на здійснення невід'ємних поліпшень об’єкта, що 

знаходиться за адресою: м. Львів, 

вул./пл.____________________________________________ 

загальною площею _____________ кв. м., № договору оренди 

__________________ 

      

____________             ____________________       “____“________ 202__ р.  
          (підпис)                 (прізвище, ім’я, по батькові)                                      (дата) 

 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону 
України “Про захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі 
паспортні дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення 
реалізації адміністративно-правових відносин. 
 
“___“_____________ 202__ року             _______________/_____________ 
                  (дата)                                   (підпис/прізвище, ініціали) 



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 
 

надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення 
невід'ємних поліпшень нежитлових приміщень 

 

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого органу, 
відповідальні 
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує, 

бере 
участь, 

погоджує, 
затвердж
ує тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного 
пакета документів про 
надання 
адміністративної 
послуги, перевірка 
комплектності, 
реєстрація у Центрі 
надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 
(надалі – ЦНАП) 

ЦНАП; 
адміністратор 

 

Виконує У день  
надходження 

2. Передача вхідного 
пакета документів 
працівнику управління 
комунальної власності 
департаменту 
економічного 
розвитку, 
відповідальному за 
діловодство, для 
накладення резолюції 
начальником 
управління 

Загальний відділ 
управління 

інформаційних 
послуг 

департаменту 
адміністративних 

послуг; 
спеціаліст 

Виконує У перший 
день  
з дня 

надходження 

3. Накладення резолюції 
начальником 
управління, 
скерування заяви та 
пакета документів у 
сектор оцінки та 
контрольно-
інвентаризаційний 
відділ 

Управління 
комунальної 

власності 
департаменту 
економічного 

розвитку; 
начальник 
управління 

Виконує У перший 
день  
з дня 

надходження 

4. Перевірка 
комплектності пакета 

Відділ 
регулювання 

Виконує На другий 
день  



документів згідно 
встановленого 
переліку. 
У разі неповного 
комплекту та 
відповідності 
документів 
встановленому 
переліку – підготовка 
листа заявнику з 
пропозицією в 
місячний термін 
усунути недоліки, в 
протилежному 
випадку - подані 
документи 
повертаються 
орендареві 
У разі, якщо об’єкт є 
пам’яткою архітектури 
державного або 
місцевого значення 
(чи культурної 
спадщини) - скеровує 
лист на управління 
охорони історичного 
середовища.  

орендних 
відносин; 
спеціаліст 

з дня 
надходження 

5. Скерування 
документів в 
контрольно – 
інвентаризаційний 
відділ 

Відділ 
регулювання 

орендних 
відносин; 
спеціаліст 

Виконує На другий-
третій день з 

дня 
надходження 

6. Скерування листа на 
балансоутримувача 
щодо проведення 
обстеження за участі 
представників 
відповідної районної 
адміністрації або 
уповноваженого 
органу 
балансоутримувача, 
управління 
комунальної 
власності, управління 
архітектури та 
урбаністики 
департаменту 

Контрольно-
інвентаризаційний 
відділ управління 

комунальної 
власності 

 
 
 
 
 

Виконує На четвертий 
день з дня 

надходження 



містобудування та 
трьох представників 
постійної комісії з 
питань комунальної 
власності на предмет 
доцільності 
здійснення 
невід’ємних 
поліпшень (у разі, 
якщо об’єкт є 
пам’яткою архітектури 
державного або 
місцевого значення до 
участі в обстеженні 
залучається 
представник 
управління охорони 
історичного 
середовища) 

7. Аналіз отриманих 
документів від  
балансоутримувача та 
управління охорони 
історичного 
середовища (у разі 
знаходження об’єкта 
оренди у будівлі, 
віднесеної до пам'яток 
культурної спадщини): 
-  у разі отримання 
акту обстеження з 
позитивним 
висновком щодо 
доцільності 
здійснення 
невід’ємних 
поліпшень, скеровує 
документи у відділ 
реформування 
власності, 
- у разі негативного 
висновку щодо 
доцільності 
здійснення 
невід’ємних 
поліпшень -  
підготовка листа 
заявнику про 

Контрольно-
інвентаризаційний 

відділ; 
спеціаліст 

Виконує На 
вісімнадцятий 

день  
з дня 

надходження 



повернення 
документів  

8. Документи подані 
заявником та 
балансоутримувачем 
скеровує постійній 
комісії з питань 
комунальної власності 
для розгляду 

Відділ 
реформування 

власності 

Виконує На 
дев’ятнадцяти

й день  
з дня 

надходження 

9. Надає 
рекомендаційний 
висновок про 
доцільність надання 
дозволу на здійснення 
невід’ємних 
поліпшень. 
Скерування витягу з 
протоколу засідання 
постійної комісії 
комунального майна 
та власності міської 
ради до управління 
комунальної 
власності. 

Постійна комісія 
комунального 

майна, ресурсів та 
історичного 

середовища; 
голова постійної 
комісії, секретар 
постійної комісії 

Виконує На тридцять 
третій день  

з дня 
надходження 

10. Підготовка проекту 
рішення виконавчого 
комітету про надання 
орендарю згоди на 
здійснення 
невід'ємних поліпшень 
нежитлових 
приміщень 

Відділ 
реформування 

власності 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На тридцять 
четвертий 

день  
з дня 

надходження 

11. Візування проекту 
рішення виконавчого 
комітету про надання 
орендарю згоди на 
здійснення 
невід'ємних поліпшень 
нежитлових 
приміщень 

1. Начальник 
організаційного 

управління.  
 

2. Начальник 
управління 

комунальної 
власності.  

 
3. Директор 
юридичного 
управління.  

 
4. Начальник 
управління 

охорони 

Забезпеч
ує 

На тридцять 
п’ятий день  

з дня 
надходження 



історичного 
середовища.  

 
5. Голова районної 

адміністрації. 
 

 6. Директор 
департаменту 
економічного 

розвитку. 
 

7. Перший 
заступник міського 
голови-заступник 
міського голови з 

економічного 
розвитку  

 
8. Керуючий 

справами 

12. Включення проекту 
рішення про надання 
орендарю згоди на 
здійснення 
невід'ємних поліпшень 
нежитлових 
приміщень до порядку 
денного виконавчого 
комітету 

Відділ 
організаційної 

роботи 
організаційного 

управління, 
спеціаліст 

Виконує На сороковий 
день  
з дня 

надходження 

13. Розгляд та прийняття 
рішення виконавчого 
комітету про надання 
орендарю згоди на 
здійснення 
невід'ємних поліпшень 
нежитлових 
приміщень 

Виконавчий 
комітет Львівської 

міської ради 

Виконує На сорок 
другий день  

з дня 
надходження 

14. Підписання рішення 
міської ради про 
надання орендарю 
згоди на здійснення 
невід'ємних поліпшень 
нежитлових 
приміщень 

Львівська міська 
рада 

Виконує На сорок 
третій день  

з дня 
надходження 

15. Реєстрація, 
виготовлення та 
засвідчення рішення 
виконавчого комітету 

Відділ 
організаційної 

роботи 
організаційного 

Виконує На сорок 
четвертий 

день  
з дня 



про надання 
орендарю згоди на 
здійснення 
невід'ємних поліпшень 
нежитлових 
приміщень 

управління, 
спеціаліст 

надходження 

16. Підготовка проекту 
наказу про надання 
орендарю згоди на 
здійснення 
невід'ємних поліпшень 
нежитлових 
приміщень, у разі  
неприйняття рішення 
виконавчого комітету 
про надання 
орендарю згоди на 
здійснення 
невід'ємних поліпшень 
нежитлових 
приміщень - 
підготовка листа 
заявнику про відмову 
з мотивацією в 
наданні 
адміністративної 
послуги та 
повернення 
документів 

Відділ 
реформування 

власності 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На сорок 
п’ятий день  

з дня 
надходження 

17. Підготовка і 
надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 
послуги 

ЦНАП; 
адміністратор 

Виконує В 1-денний 
строк  
з дня 

отримання 
відповідного 
результату 

адміністратив
ної послуги 

18. Видача результату 
адміністративної 
послуги 

ЦНАП; 
адміністратор 

Виконує У день 
особистого 
звернення 

особи, але не 
пізніше 

2-х місяців  
з дня 

надіслання 
повідомлення 

про видачу 
результату 



адміністратив
ної послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної 
послуги 

45 днів 

Загальна кількість днів надання адміністративної 
послуги (передбачена законодавством України) 

                45 днів  

Загальна кількість днів надання адміністративної 
послуги після надходження документа, що 
підтверджує внесення плати за її видачу 
(передбачена законодавством України) 

45 днів 

Механізм оскарження результату надання 
адміністративної послуги 

В адміністративному 
або у судовому порядку 

 
 
 
В.о. начальника контрольно-інвентаризаційного 
відділу          Ю. Котис 
 
 
Начальник відділу реформування власності  Н. Рясна 
 
 
 
Начальник управління        І. Свистун 
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