
Додаток 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
архітектури та містобудування України
від / _____ № /£  <7*

Технологічна картка адміністративної послуги із внесення змін до 
повідомлення про початок виконання будівельних робіт

(щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними 
(СС1) наслідками, та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт, 
розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно- 

територіальних одиниць, а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили 
виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)

Державна інспекція архітектури та містобудування України

Етапи
опрацювання 
звернення про 

надання
адміністративної

послуги

Відповідальна 
посадова особа

Структурні 
підрозділи, 

відповідальні за 
етапи (дію, рішення)

Строки
виконання етапів 

(дії, рішення)

1. Прийняття 
документів у 
замовника, 
створення заявки з 
накладенням 
електронного 
підпису через 
кабінет на Порталі 
Дія або 
електронний 
кабінет 
користувача, 
завантаження до 
кабінету шляхом 
сканування 
документів, що 
подані заявником, 
та надсилання до 
відповідного 
органу 
державного 
архітектурно- 
будівельного 
контролю

Адміністратори 
центрів надання 
адміністративних 
послуг

Центри надання
адміністративних
послуг

У день
надходження
документів

2. Розгляд 
документів та 
внесення

Головний інспектор 
будівельного 
нагляду відділу

Відділ виконання 
дозвільних функцій у 
будівництві

Протягом п’яти 
робочих Д Н ІВ  3  дня 
надходження



2

інформації, виконання Департаменту повідомлення або
зазначеної у дозвільних функцій сервісних послуг протягом трьох
повідомленні, до у будівництві Державної інспекції робочих днів 3 дня
Реєстру Департаменту архітектури та отримання від
будівельної сервісних послуг містобудування замовника (його
Д ІЯ Л Ь Н О С Т І  З Г І Д Н О  3 Державної інспекції України або відділ уповноваженої
Порядком архітектури та державного особи)

містобудування архітектурно- повідомлення
України або будівельного внаслідок
головний інспектор контролю відповідного виявлення
будівельного територіального замовником
нагляду відділу органу ДІАМ за технічної помилки
державного місцезнаходженням (описки,
архітектурно- об’єктів друкарської,
будівельного граматичної,
контролю арифметичної
відповідного помилки) у раніше
територіального поданому
органу ДІАМ за повідомленні про
місцезнаходженням початок виконання
об’єктів будівельних робіт 

чи у разі 
отримання 
замовником 
повідомлення від 
органу державного
архітектурно-
будівельного
контролю про 
виявлення 
недостовірних 
даних у раніше 
поданому 
повідомленні про 
початок виконання 
будівельних робіт


