
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.07.2017       Ужгород     № 216 

 

Про зміни до переліку  

адміністративних послуг 

 

 

Відповідно до вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про адміністративні послуги»,  «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної 

діяльності», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 

водних біоресурсів», частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів 

суб’єктів звернення у сфері отримання адміністративних послуг, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести до переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг, затвердженого рішенням виконкому 

22.03.2017 № 94, такі зміни: 

1.1. Вилучити з переліку адміністративних послуг, які надаються 

виконавчими органами Ужгородської міської ради, такі послуги: 

- Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт; 

- Повідомлення про початок виконання будівельних робіт; 

- Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт; 

- Повідомлення про внесення змін до декларації про початок виконання 

підготовчих робіт; 

- Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт; 

- Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт; 

- Видача дубліката декларації про початок виконання підготовчих робіт; 

- Скасування декларації про початок виконання підготовчих робіт; 

- Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт; 

- Повідомлення про внесення змін до декларації про початок виконання 

будівельних робіт; 

- Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт; 

- Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт; 

- Видача дубліката декларації про початок виконання будівельних робіт; 



- Скасування декларації про початок виконання будівельних робіт; 

- Реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації; 

- Внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації; 

- Видача дубліката декларації про готовність об`єкта до експлуатації; 

- Скасування декларації про готовність об`єкта до експлуатації; 

- Видача дозволу на виконання будівельних робіт; 

- Реєстрація повідомлення про зміну даних у дозволі на виконання будівельних 

робіт; 

- Видача сертифікату у разі прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкта;  

- Видача дубліката дозволу на виконання будівельних робіт; 

- Видача дубліката сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкта; 

- Скасування дозволу на виконання будівельних робіт; 

- Скасування сертифіката прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта. 

1.2. Вилучити з переліку адміністративних послуг, які надаються 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади такі послуги. 

- Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт;  

- Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт; 

- Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт; 

- Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт; 

- Реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації; 

- Внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації; 

1.3. Вилучити з переліку документів дозвільного характеру: 

- Погодження проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають 

водоплавні птахи, хутрові звірі, та промислового вилову риби в місцях, де 

розводяться бобри та хухолі; 

- Документ дозвільного характеру щодо підтвердження законності вилучення 

водних біоресурсів із середовища існування та переробки продуктів лову; 

- Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів на 

рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах). 

1.4. Доповнити перелік адміністративних послуг які надаються 

виконавчими органами Ужгородської міської ради, такими послугами: 

- Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво 

якого здійснено на підставі будівельного паспорта; 

- Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом 

наслідкі в(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками 

(СС1); 

- Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, на яке визнано 

право власності за рішенням суду; 

- Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта/ що за класом 



наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками 

(СС1), на яке визнано право власності за рішенням суду. 

- Видача сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом 

об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та 

підтверджує його готовність до експлуатації; 

- Видача дозволу на виконання будівельних робіт; 

- Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у 

повідомленні про початок виконання підготовчих робіт; 

- 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 щодо об’єктів, 

будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; 

- Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1), про зміну даних у повідомленні про початок виконання 

будівельних щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить 

до об’єктів з незначними наслідками (СС1); 

- Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

підготовчих/будівельних робіт; 

- Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок 

виконання підготовчих/будівельних робіт; 

- Внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт; 

- Скасування дозволу на виконання будівельних робіт. 

-Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних 

робіт; 

- Скасування декларації на готовність об’єкта до експлуатації; 

- Скасування декларації на початок підготовчих/будівельних робіт; 

- Скасування сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом 

об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та 

підтверджує його готовність до експлуатації. 

1.5. Доповнити перелік адміністративних послуг які надаються 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади такими 

послугами: 

- Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво 

якого здійснено на підставі будівельного паспорта; 

- Реєстрація декларації   про готовність до експлуатації об'єкта, що за  класом 

наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками 

(СС1); 

- Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого 

об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду. 

 

2. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю, управлінню 

державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області протягом 

5-ти календарних днів після прийняття цього рішення подати в Центр надання 

http://pravo.ligazakon.ua/document/view/KP150880?edition=2015_10_21#par=63
http://pravo.ligazakon.ua/document/view/KP150880?edition=2015_10_21#par=63


адміністративних послуг виконкому Ужгородської міської ради інформаційні та 

технологічні картки адміністративних послуг. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 

 


