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№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

та виконавчий 

орган 

Дія 

(виконує, 

бере 

участь, 

погоджує, 

затверджу

є тощо) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 Отримання документів замовника, 

поданих через електронний кабінет 

засобами програмного забезпечення 

Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг (Портал Дія) 

Посадова особа 

сектору 

дозвільних та 

реєстраційних 

процедур 

Управління з 

питань ДАБК  

виконує У день 

надходжен

ня 

документів 

2 Передача вхідного пакету для 

реєстрації в електронній системі 

внутрішнього документообігу 

«Діловод» 

Головний 

спеціаліст – 

діловод 

 

Посадова особа 

сектору 

дозвільних та 

реєстраційних 

процедур 

3 Розгляд документів  Посадова особа 

сектору 

дозвільних та 

реєстраційних 

процедур  

виконує Протягом 

десяти 

робочих 

днів з дня 

реєстрації 

заяви 

4 Внесення змін до даних у виданому 

дозволі на виконання будівельних 

робіт з використанням Реєстру 

Посадова особа 

сектору 

дозвільних та 

виконує Протягом 

десяти 

робочих 
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будівельної діяльності 

 

реєстраційних 

процедур  

днів з дня 

реєстрації 

заяви 

Загальна кількість днів надання послуги 10 робочих 

днів 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 10 робочих 

днів 
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