
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                               № 1206 

м. Мала Виска 

 

 

Про  внесення змін до «Положення про відділ  

містобудування, архітектури, будівництва  

та житлово – комунального господарства»  

затвердженого рішенням сесії міської ради  

№324 від 05.03.2021 року   

 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 54, 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», ст.ст 22
1
-26

5
 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

постанови Кабінету міністрів України № 690 від 07.07.2021 р. «Про затвердження 

Порядку присвоєння адрес об’єктам  будівництва об’єктам нерухомого майна», постанови 

Кабінету міністрів України № 681 від 23 червня 2021 року «Про Деякі питання 

забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва», а також враховуючи рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради № 25 від 13.01.2022року ««Про делегування повноважень щодо присвоєння 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Маловисківської міської 

територіальної громади»»,  та з метою підвищення рівня якості надання послуг у сфері 

присвоєння, зміни, коригування або анулювання адреси об’єктам будівництва та об’єктам 

нерухомого майна, та забезпечення ефективного здійснення повноважень посадовими 

особами міської ради та покладених на них завдань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про відділ містобудування, архітектури, будівництва 

та житлово – комунального господарства Маловисківської міської ради (далі – 

Положення), затвердженого рішенням міської ради 8 скликання від 05.03.2021 року 

№ 324 «Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово – комунального господарства міської ради, а саме: 

- у розділі 4 Положення «Повноваження відділу» пункт 4.15 виключити та 

замінити його пунктом наступного змісту: «Розглядає заяви від фізичних та 

юридичних осіб щодо присвоєння, зміни, коригування, анулювання адреси 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна та у строки визначені 

чинним законодавством за результатами розгляду видає відповідний наказ з 

подальшим внесенням інформації до Єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва, витяг з якої надається заявнику, або надає вмотивовану 

відмову». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань  прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та  



постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 Міський голова                       Юрій ГУЛЬДАС  


