
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

НАКАЗ

Тернопіль АЗ

Про створення комісії

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2021 р. 
№303 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 
удосконалення діяльності органів державного архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду», Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності». Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного 
контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.05.2011 року №553, відповідно до Положення про відділ державного 
архітектурно-будівельного контрою Тернопільської міської ради, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради, від 
23.09.2015 року №870.

1. Створити комісію з посадових осіб відділу державного архітектурно- 
будівельного контролю Тернопільської міської ради, з метою розгляду звернень 
фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог 
законодавства у сфері містобудівної діяльності.

2. Затвердити персональний склад комісії, згідно з додатком (додається).
3. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю забезпечити 

не пізніше ніж за 4 дні повідомлення заявника та замовника про час і місце 
засідання комісії, шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті 
зазначеного органу та додатково телефонограмою (якщо номер телефону 
зазначено в зверненні) або з використанням електронної пошти (якщо адресу 
електронної пошти зазначено у зверненні, доданих до нього документах)

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Начальник відділу Михайло ГОРІШНИЙ



Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ відділу державного
архітектурно-будівельного
контролю
Тернопільської міської ради
№ 23_______
від 43. 04. 2 0 ^ /

СКЛАД
комісії з розгляду звернень фізичних або юридичних осіб про порушення 

суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності

1 .Створити комісію у складі:
Михайло ГОРІШНИЙ -  начальник відділу державного архітектурно- 

будівельного контролю, голова комісії;
Марта ШУГАЛЄЄВА -  головний спеціаліст-інспектор відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю, секретар комісії;

Члени комісії:
Оксана ЗУШМАН -  головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 

державного архітектурно-будівельного контролю;
Тетяна РУДКОВСЬКА -  головний спеціаліст-інспектор відділу 

державного архітектурно-будівельного контролю;
Олександр РУДИК - головний спеціаліст-інспектор відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю;
Анатолій ОНЖЦУК -  головний спеціаліст з надання адміністративних 

послуг -  інспектор;
Андрій СИСЮК - головний спеціаліст з надання адміністративних послуг 

-  інспектор.


