
 

 

 

 

Проєкт О.Хорольська 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА        
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

  ______ сесії міської ради VIII скликання                   

       

____ _____________ 2022 року № ________.  

м. Шепетівка 

 

 

 

Про   затвердження    доповнень    до 

рішення    XV   сесії    міської     ради 

VІІІ скликання від 01.10.2021 р. №18 
 

На виконання Закону України  «Про адміністративні послуги» та 

керуючись ст.25, ст.26  Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити доповнення до переліку адміністративних послуг органів 

виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами 

місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є 

обов’язковими для надання через центр надання адміністративних послуг 

апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Янушевського В.В. та постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку (голова комісії 

Прохорчук В.П.) 

 
 

 

 

Міський голова                                                                          Віталій БУЗИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток                                                                                   

до рішення ______ сесії   

міської  ради VІІІ скликання 

від ____________ 2022 р. № ____  

 
 

 
Доповнення до переліку 

адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що 
надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих 

повноважень, які є обов’язковими для надання через центр надання адміністративних 
послуг апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

 

№ 

з/п 

Ідентифікатор Найменування адміністративної послуги 

384. 00140 Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до 

експлуатації 

385. 00145 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт 

386. 01873 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до 

експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці 

відповідного цільового призначення без дозвільного 

документа на виконання будівельних робіт) 

387. 02423 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці 

відповідного цільового призначення без дозвільного 

документа на виконання будівельних робіт) 
 
 

 

 

Начальник Центру надання  

адміністративних послуг                                                   Ольга ХОРОЛЬСЬКА 

 

Секретар міської ради                                                        Роман ВОЗНЮК 
 

 
 


