
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про внесення змін та доповнень до 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 31 жовтня 2013 

року №411 

 

27  липня 2017 року Старокостянтинів   №229 п.2 

 

Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-

будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства», п. 4.1 рішення                 

32 сесії міської ради від 27 червня 2013 року №3 «Про затвердження Положення про Центр 

надання адміністративних послуг Старокостянтинівської міської ради», враховуючи 

пропозиції відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету 

міської ради, з метою покращення надання адміністративних послуг в сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

  

1. Внести зміни та доповнення в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 31 жовтня 2013 року №411 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, 

які надаються виконавчими органами Старокостянтинівської міської ради»: 

1) пункти 121-126 додатку викласти у новій редакції: 

 

121. Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реєстрація повідомлення 

про початок виконання 

підготовчих робіт / про 

зміну даних у повідомленні 

про початок виконання 

підготовчих робіт 

Повідомлення про початок 

виконання підготовчих робіт 

/ про зміну даних у 

повідомленні про початок 

виконання підготовчих робіт 

122. Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реєстрація повідомлення 

про початок виконання 

будівельних робіт щодо 

об’єктів, будівництво яких 

здійснюється на підставі 

будівельного паспорта / про 

зміну даних у повідомленні 

про початок виконання 

будівельних    робіт   щодо 

Повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт 

щодо об’єктів, будівництво 

яких здійснюється на 

підставі будівельного 

паспорта / про зміну даних у 

повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт 

щодо об’єктів, будівництво 
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  здійснюється на підставі 

будівельного паспорта 

яких здійснюється на 

підставі будівельного 

паспорта 

123. Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реєстрація повідомлення 

про початок виконання 

будівельних робіт щодо 

об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) / про зміну даних у 

повідомленні про початок 

виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) належать 

до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1) 

Повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт 

щодо об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) / про зміну даних у 

повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт 

щодо об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) 

124. Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реєстрація повідомлення 

про зміну даних у 

зареєстрованій декларації 

про початок виконання 

підготовчих / будівельних 

робіт 

Повідомлення про зміну 

даних у зареєстрованій 

декларації про початок 

виконання підготовчих / 

будівельних робіт 

125. Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реєстрація декларації про 

готовність до експлуатації 

об’єкта, будівництво якого 

здійснено на підставі 

будівельного паспорта 

Декларація про готовність до 

експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено 

на підставі будівельного 

паспорта 

126. Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реєстрація декларації про 

готовність до експлуатації 

об’єкта, що за класом 

наслідків (відповідальності) 

належить до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) 

Декларація про готовність до 

експлуатації об’єкта, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) належить 

до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1) 

 
2) доповнити додаток пунктом 196: 

 

196. Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реєстрація декларації про 

готовність до експлуатації 

самочинно збудованого 

об’єкта, на яке визнано 

право власності за 

рішенням суду 

Декларація про готовність до 

експлуатації самочинно 

збудованого об’єкта, на яке 

визнано право власності за 

рішенням суду 

 

2. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради (Коржук Ю.І.). 
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

 

  

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                                       В.Богачук  

 

 

 

 

 

 

 

 


