МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
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N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2015 року за N 867/27312

Про затвердження Форми та опису службового
посвідчення посадової особи органу державного
архітектурно-будівельного контролю (нагляду)
Відповідно до пункту 4 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного
контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року
N 553, абзацу тридцять другого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Форму та опис службового посвідчення посадової особи органу державного
архітектурно-будівельного контролю (нагляду), що додаються.
2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Козловська Н.
В.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) разом з
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Драч С. В.) в установленому
законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського
Р. Р.

Заступник Міністра керівник апарату

В. А. Негода

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
01 липня 2015 року N 150

Форма
службового посвідчення посадової особи органу державного архітектурнобудівельного контролю (нагляду)

(найменування органу державного
архітектурно-будівельного контролю
(нагляду))

_______________________________

_________________________________________

(найменування органу державного
архітектурно-

_________________________________________

_______________________________
будівельного контролю (нагляду))

ПОСВІДЧЕННЯ N ...............
Фото

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посада ___________________________________
__________________________________
_____________ ___________ ______________
(керівник)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________
_______________________________

Видано ___ ____________ 20

Особистий підпис _______________

Дійсне до ___ ____________ 20

М. П.

М. П.

р.
р.

Опис
службового посвідчення посадової особи органу державного архітектурнобудівельного контролю (нагляду)
Службове посвідчення є книжечкою розміром 95 на 65 мм у твердій обкладинці червоного
кольору, що складається з двох сторінок.
Внутрішні боки обкладинки службового посвідчення виконуються з паперу.
У верхній частині лицьового боку службового посвідчення розміщується зображення
малого Державного Герба України; посередині лицьового боку посвідчення розміщується
найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), що
виконується ювілейною фольгою золотого кольору.
На лівому внутрішньому боці у верхній лівій частині службового посвідчення
розміщується зображення малого Державного Герба України, під яким розміщується
фотокартка посадової особи структурного підрозділу з питань державного архітектурнобудівельного контролю (нагляду) розміром 40 на 30 мм і ставиться гербова печатка цього
органу, яка має накривати лівий нижній кут фотокартки посадової особи.
На лівому внутрішньому боці у правій частині розміщується текст такого змісту:
"_________________________________________
(найменування органу державного

_________________________________________
архітектурно-будівельного контролю (нагляду))

ПОСВІДЧЕННЯ N ...............
__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________
__________________________________________
Особистий підпис __________________________
М. П.".

Після слова "ПОСВІДЧЕННЯ" проставляється номер.

На правому внутрішньому боці розміщується текст такого змісту:
"_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________
Посада ___________________________________
___________________________________
___________

___________

______________

(керівник)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Видано ___ ____________ 20
Дійсне до ___ ____________ 20

р.
р.

М. П.".

У посвідченні всі слова, знаки та зображення малого Державного Герба України
виконуються чорною фарбою.

Директор Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва
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