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Про доповнення до переліку  

адміністративних послуг 

 

 

       На виконання Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг“, відповідно 

до частин 6, 7 статті 12 Закону України  “Про адміністративні послуги“, Закону 

України “Про регулювання містобудівної діяльності“, частин 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. Доповнити перелік адміністративних послуг, що надаються через 

центр надання адміністративних послуг, затверджений рішенням виконкому 

02.07.2014 № 235 “Про затвердження переліку адміністративних послуг“ 

такими послугами: 

- реєстрація декларації  про початок виконання підготовчих робіт; 

- внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт; 

- повідомлення про 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; 

- внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт; 

- повідомлення про 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; 



            2. 

- скасування декларації про готовність об’єкта до експлуатації; 

- повідомлення про початок виконання підготовчих робіт; 

- внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт; 

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт; 

- внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт. 

 

     2. Начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю 

(Зотова О.С.) протягом  п’яти календарних днів після прийняття даного 

рішення подати в Центр надання адміністративних послуг виконкому 

Ужгородської міської ради інформаційні та технологічні картки 

адміністративних послуги. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Першому заступнику 

        Міського голови 

        І.Цапу 

 

 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

 

До проекту рішення “Про доповнення  до переліку  

адміністративних послуг“ 

 

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  Закону 

України  “Про регулювання містобудівної діяльності“ та у зв’язку з службовою 

необхідністю, прошу винести на розгляд позачергового засідання виконавчого 

комітету проект рішення “Про доповнення  до переліку адміністративних 

послуг“.  

 

Начальник ЦНАП        Ж.Павлув 

 


