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НАКАЗ

16 листопада 2018 р. № 131
(дата )

Про затвердження річного плану здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) відділом з питань 
державного архітектурно — будівельного контролю на 2019 рік 
щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних 
норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та 
будівельних робіт на об’єктах будівництва на території 
міста Славути

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», п. 32 Порядку функціонування 
інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення 
відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 387, на виконання 
Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів 
державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання, 
затверджених спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, Державної регуляторної служби України від 07.08.2017 р. № 1170/81, ст. 
41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов 
Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 671 «Про деякі питання діяльності 
органів державного архітектурно -  будівельного контролю» та від 23.05.2011 р. № 
553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно- 
будівельного контролю», Положення про відділ з питань державного архітектурно 
-  будівельного контролю виконавчого комітету Славутської міської ради, 
затвердженого рішенням Славутської міської ради від 30.08.2017 р. № 3-22/17 із 
змінами, внесеними рішенням Славутської міської ради від 26.10.2018 р. № 17- 
34/2018,

http://www.slavuta-mvk.gov.ua


керуючись наказом Державної регуляторної служби України від 15.11.2018 р. 
№ 152 «Про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного 
нагляду (контролю) на 2019 рік»,

наказую:

1. Затвердити річний план здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) відділом з питань державного архітектурно -  будівельного контролю 
на 2019 рік щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у 
сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час 
виконання підготовчих та будівельних робіт на об’єктах будівництва на території 
міста Славути (далі -  річний план), що додається, з урахуванням узгоджених дат 
початку та строків здійснення заходів, визначених у Плані здійснення 
комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік, затвердженому 
наказом Державної регуляторної служби України від 15.11.2018 р. № 152.

2. Відділу з питань державного архітектурно -  будівельного контролю 
забезпечити оприлюднення річного плану на офіційному веб-сайті виконавчого 
комітету Славутської міської ради (https://slavuta-mvk.gov.ua/) та внесення 
відомостей, передбачених чинним законодавством України, до інтегрованої 
автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня 2018 року 
(https://inspections.gov.ua/).

3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю

(посада)
Н. П. Мельник

(ім’я, по батькові та прізвище)
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