
 

 

№ 

 

Етапи процесу 

 

Відповідальний 

 

Підрозділи 

 

Дія 

 

Термін 

В У П З 

1 Реєстрація та обробка 

заяви (формування 

картки в системі 

електронного 

документообігу 

АСКОД, передача на 

резолюцію, обробка 

документа) 

Головний спеціаліст Відділ організації 

надання 

адміністративних 

послуг каб. № 101,  

№ 306 

+    2 доби 

2 Направлення 

документів 

безпосереднім 

виконавцям (відділу 

економічної та 

інвестиційної 

політики) 

Головний спеціаліст Відділ економічної та 

інвестиційної політики 

каб. № 302 

+    1 доба 

3 Розгляд заяви та 

вивчення матеріалів 

Начальник відділу, 

Головний спеціаліст 

каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

 

+    4 год. 

4 Формування справи Головний спеціаліст  каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

 

+    1 год. 

5 Консультація з 

начальником 

юридично-кадрового 

забезпечення, 

начальником відділу 

землекористування, 

головним спеціалістом 

відділу аналізу та 

планування доходів(в 

разі необхідності) 

щодо поданих 

документів 

Начальник відділу 

юридично-кадрового 

забезпечення, 

начальник відділу 

землекористування,  

головний спеціаліст 

відділу аналізу та 

планування доходів, 

головний спеціаліст 

відділу економічної та 

інвестиційної політики 

каб. № 401 управління 

юридично-кадрового 

забезпечення,  

каб. № 208 відділ 

землекористування, 

каб. № 212 фінансове 

управління 

каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

 

 +   5 год 

6 Підготовка проекту Начальник відділу, каб. № 302,  відділ +    2 доба  

 

Згідно норм ISO 9001:2008 7.5.1.1.2.1б 

Версія 1 

Інтернет, Іntranet 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ І СТВОРЕННІ 

ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ м. БОРИСПОЛЯ  

(шляхом підписання договору про пайову участь) 

Складено 22.01.2013: Погоджено 22.01.2013: Затверджено 22.01.2013: 
Начальник відділу економічної та 

інвестиційної політики 

 

І.В. Гончаренко 

Заступник міського голови 

 

 

Л.О.Ковальова 

Уповноважений з питань системи 

управління якістю 

 

Л.Л.Передерей 
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договору, додаткової 

угоди та здійснення 

розрахунку розміру 

пайової участі 

 

головний спеціаліст економічної та 

інвестиційної політики 

 

7 Погодження проекту 

договору або 

додаткової угоди  та 

розрахунку розміру 

пайової участі  у 

заступника міського 

голови 

Заступник міського 

голови 

 

 

 

каб. № 301, каб. № 302,  

відділ економічної та 

інвестиційної політики 

 

  +  2,5 год.  

 

 

 

 

 

8 Підготовка 

супровідного листа 

замовнику  щодо 

отримання договору 

або додаткової угоди   

 

 

Начальник відділу, 

головний спеціаліст 

 

каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики  

+    1 год . 

9 Передача замовнику 

проекту договору для 

ознайомлення та 

підписання  

Начальник відділу, 

головний спеціаліст. 

. 

каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

 +   30 хв 

10 Підписання договору у 

міського голови  

 

Начальник управління, 

заступник начальника 

Каб. № 303 

 

   + 1 доба 

11 Реєстрація договору   Начальник відділу, 

головний спеціаліст. 

 

каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

+    20 хв 

13 Видача підписаного 

договору  

Головний спеціаліст каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

+    15 хв. 

14 Передача копії 

договору фінансовому 

управлінню для 

здійснення обліку 

надходжень пайових 

коштів до бюджету 

Головний спеціаліст 

відділу економічної та 

інвестиційної політики, 

Начальник відділу 

аналізу та планування 

доходів 

каб. 302 відділ 

економічної та 

інвестиційної політики, 

каб № 212, фінансове 

управління 

 +   30 хв 

15 Підготовка відповіді з 

роз’ясненнями якщо 

наданий пакет 

документів не містить 

необхідних документів 

для підготовки 

проекту договору або 

додаткової угоди та 

здійснення розрахунку 

розміру пайової участі 

Головний спеціаліст каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

+    1 доба 

16 Облік та контроль 

надходження коштів 

Начальник відділу 

аналізу та планування 

каб № 212, фінансове 

управління  

 +   30 хв 
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до бюджету   доходів,  

Головний спеціаліст 

відділу економічної та 

інвестиційної політики 

 

каб. 302 відділ 

економічної та 

інвестиційної політики, 

 

17 Підготовка довідки 

фінансовим 

управлінням щодо 

надходження коштів 

 

Начальник відділу каб № 212, фінансове 

управління  

  +  30 хв 

18 Перевірка документів 

щодо повноти та 

вчасної сплати 

пайового внеску 

Головний спеціаліст  каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

+    1 год 

19 Нарахування пені за 

несвоєчасну сплату 

пайового внеску  

Начальник відділу, 

головний спеціаліст 

 

каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

+    30 хв 

20 Підготовка листа 

замовнику з 

обрахунком розміру 

пені  

Головний спеціаліст 

відділу  

каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики 

+    20 хв 

21 Передача копії листа 

фінансовому 

управлінню для 

здійснення контролю 

надходжень коштів до 

бюджету 

Головний спеціаліст 

відділу економічної та 

інвестиційної політики, 

Начальник відділу 

аналізу та планування 

доходів 

каб. 302 відділ 

економічної та 

інвестиційної політики, 

каб № 212, фінансове 

управління 

 +   30 хв 

22 Контроль 

надходження коштів 

до бюджету  по сплаті 

пені 

Начальник відділу 

аналізу та планування 

доходів  

Головний спеціаліст 

відділу економічної та 

інвестиційної політики, 

 

каб № 212, фінансове 

управління  

каб. 302 відділ 

економічної та 

інвестиційної політики, 

 

 +   30 хв 

23 Підготовка листа 

замовнику  щодо 

виконання умов 

договору, додаткової 

угоди 

 

Начальник відділу, 

головний спеціаліст 

 

каб. № 302,  відділ 

економічної та 

інвестиційної політики  

+    20 хв 

 

В – виконує П – погоджує У – бере участь З – затверджує 

 

Законодавча підстава: ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

 

Показники оцінки процесу: П 1.1.1 - кількість наданих послуг 

(результативність), П 2.1 - кількість адміністративних послуг, для яких 
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створено інформаційні картки (доступність), П 2.2 - кількість доступних 

інформаційних карток, формулярів заяв та супровідних документів в Інтернеті 

(доступність), П 2.4 - кількість формулярів заяв та супровідних документів у 

місцях прийому громадян (доступність). 
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