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Тернопільська міська рада
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про 
початок виконання підготовчих робіт

 (об’єктів, розташованих в межах міста Тернополя)

РОЗРОБИВ: Відділ державного архітектурно-будівельного  
контролю Тернопільської міської ради

ПОГОДИВ ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу державного архітектурно-
будівельного контролю

Михайло ГОРІШНИЙ

Міський голова

Сергій НАДАЛ

№  
з/п Етапи процесу Відповідальна 

посадова особа 

Дія
(бере 

участь, 
погоджує, 
затвердж
ує тощо)

Строки 
виконання 

етапів
(дії, 

рішення)

1 2 3 4 5
1. Прийняття оригіналів 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 органу державного 
архітектурно-будівельного контролю, 
повернення оригіналів документів 
замовнику

Адміністратор 
(ЦНАП) 

В 1-й день

2. Розгляд документів та внесення Головний В 1-5-й день
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інформації, зазначеної у 
повідомленні, до Реєстру будівельної 
діяльності чи повернення документа 
на доопрацювання через Реєстр

спеціаліст з 
надання 
адміністративних 
послуг-інспектор 

або 
протягом 3-
ох робочих 
днів 
робочих 
днів з дня
отримання 
від
замовника 
(його
уповноваже
ної особи)
повідомлен
ня
внаслідок 
виявлення
замовником 
технічної
помилки 
(описки,
друкарської,
граматичної
,
арифметичн
ої
помилки) у 
раніше
поданому
повідомлен
ні про
початок 
виконання
підготовчих 
робіт чи
у разі 
отримання
замовником
повідомлен
ня від
органу 
державного
архітектурн
о-
будівельног
о
контролю 
про 
виявлення
недостовірн
их даних
у раніше 
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поданому
повідомлен
ні про
початок 
виконання
підготовчих 
робіт

Граничний строк надання НП (визначений законом ) -     

Умовні позначки дії: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З - затверджує

Механізм оскарження результату надання АП: Держархбудінспекцією України або  в 
судовому порядку  

 5 роб.днів


