ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУДГОЕЛЬНА ШСПЕКЦШ УКРАШИ
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Про
затвердження
т ану
перевгрок додержання суб 'актами
господарювання Лщензтних умов
провадження
господарсъкоХ
дгялыюспи з буд'шництва о б ’ектгв,
що
за
класом
наатдкгв
(eidnoeidmbuocmi) належать до
об ’ектгв 1з середнши та значними
наапдками,
на
IV
квартал
2017 року

Вщповщно до закошв Укра'ши «Про лщензування вид1в господарсько'1
д1яльностЬ>, «Про основн1 засади державного нагляду (контролю) у сфер1
господарсько'1 д1яльностЬ>, «Про регулювання мютобуд1вно1 Д1ЯльностЬ>,
постанов Кабшету M inicTpiB Украши вщ 30.03.2016 №256 «Деяю питания
лщензування буд1вництва об’екпв, що за класом наслщшв (вщповщальностО
належать до об’еютв 1з середшми та значними наслщками» та вщ 05.12.2007
№ 1396 (1з зм1нами) «Про л!цензування господарсько‘1 д1яльноеп, пов'язано'1 i3
створенням об'&гпв арх!тектури», з метою забезпечення завдань, покладених на
Державну архггектурно-буд1вельну шспекщю Укра’ши вщповщно до Положения
про Державру архггектурно-бущвельну шспекщю Укра'ши, затвердженого
постановою Кабшету M im cT pie Украши вщ 09.07.2014 № 294,
НАКАЗУ Ю:

1. Затвердити план nepeeipoK додержання суб’ектами господарювання
Лщензшних умов провадження господарськоТ Д1яльност! з буд1вництва об’епзв,
що за класом наслщюв (вщповщальносп) належать до об’екЛв 1з середшми та
значними наслщками, на IV квартал 2017 року (дал! - план перев1рок), що
додаеться.
2. Кер1вникам територ1альних оргашв - структурних пщроздшв
апарату Держархбудшспекцп забёзпечити:
2.1. письмове повщомлення суб’екта господарювання про проведения
планового заходу не тзш ш е як за десять дшв до дня здшснення цього заходу;
2.2. оформления направления на проведения контрольного заходу;
2.3. здШснення заход!в контролю вщповщно до затвердженого плану.
3. Управлшню
лщензування,
обстеження
та
паспортизац'п
(Кондратенко С.П.) забезпечити контроль за виконанням територ!альними

X
органами - структурними пщроздшами апарату Держархбудшспекщ1 плану
nepeBipoK.

4. Управд шню
лщензування,
обстеження
та
паспортизащУ
(Кондратенко СЛ .) та Управлшню оргашзацШного забезпечення, зв’язшв з
громадськютю, 3MI та шформатизацп (ТунШ О.Г.) забезпечити оприлюднення
цього наказу на офщшному веб-сайт ДержархбудшспекщУ у терм in,
^становлений законодавством.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови
Тержавно! арх!тектурно-буд!вель
шспекци Укра'ши
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