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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Створення цілісної та ефективної системи функціонування публічного управління у сфері
містобудівної діяльності полягає у забезпеченні комплексної правової основи для розвитку
містобудівної діяльності, формуванні безпечного та комфортного середовища для населення,
подоланні корупції в публічному секторі.
Ця Концепція розроблена з метою забезпечення потреб розвитку національної економіки, сфери
містобудівної діяльності, соціальної сфери у продукції та послугах підприємств та організацій
будівельної галузі.
Державна політика у сфері містобудівної діяльності має бути спрямована на забезпечення високих
стандартів проживання, створення ефективних фінансово-економічних, технічних, організаційних
і правових механізмів для вдосконалення соціально-економічного та просторового розвитку
держави, регіонів та населених пунктів.
Управління у сфері містобудівної діяльності вимагає розгляду всієї сукупності питань, пов’язаних з
просторовим розвитком та плануванням територій (на національному, регіональному та місцевому
рівнях) і будівництвом як наслідком діяльності всіх суб’єктів містобудування (просторового
планування). Тому Концепція передбачає дотримання при розробленні проектів законів та інших
нормативно-правових актів таких принципів:
 повнота, прозорість та доступність інформації про містобудівну діяльність для всіх її
учасників;
 підвищення ролі громадськості при прийнятті рішень щодо містобудівної діяльності;
 пріоритетність збереження культурної спадщини та навколишнього природного середовища;
 усунення корупційних ризиків;
 субсидіарність;
 дерегуляція господарської діяльності, максимальна інтеграція та автоматизація дозвільних
процедур.
Концепцію розроблено на виконання пункту 70 заходів щодо запобігання корупції в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 5 жовтня 2016 р. № 803 «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади».
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У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УЗГОДЖЕНІСТЬ ІЗ СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
В основу Концепції покладені:
 Нова програма розвитку міст, ухвалена Конференцією ООН з житла і сталого міського
розвитку (Хабітат-III) у 2016 році;
 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована
Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;
 Цілі сталого розвитку до 2030 року, затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році;
 Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.1997
№ 452/97-ВР;
 Лейпцизька хартія «Міста Європи на шляху сталого розвитку», прийнята у 2007 році.
При розробленні Концепції враховано положення:
 Угоди Міжнародної спілки архітекторів щодо рекомендованих міжнародних стандартів
професіоналізму в архітектурній практиці, затвердженої XXI Асамблеєю Міжнародної спілки
архітекторів 28.06.1999;
 Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді України
восьмого скликання;
 Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента України від
12.01.2015 № 5/2015;
 Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р;
 Меморандуму про співробітництво між Міністерством регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України та Державним агентством земельних ресурсів
України від 15.09.2014;
 Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р;
 Білої книги: «Пропозиції щодо законодавчого та адміністративно-правового реформування
сфери міського розвитку в Україні», зокрема Додатку 1: Проекту Закону про просторове
планування в Україні (розроблених в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні»,
що виконується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» і фінансується Урядами Німеччини та Швейцарії).

ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
Перетворення, що відбулися у сфері просторового розвитку та будівництва в Україні
в останні роки, хоча і надали імпульсу процесу залучення інвестицій, втім, вони були
недостатніми для істотного підвищення рівня життя населення, призвели до зниження
якості проживання в населених пунктах, а також до спотворення історичного і природного
середовища. При цьому рівень довіри громадян до органів влади у сфері містобудівної
діяльності істотно знизився.
Концепція окреслює основні пріоритети публічного управління у сфері містобудівної діяльності,
механізми правового регулювання у сфері просторового планування територій і будівництва,
а також залучення громадянського суспільства до управління процесами сталого розвитку
територій.

МЕТА ТА СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
Метою Концепції є створення організаційних, правових, інституційних та фінансових передумов
для реформування сфери містобудівної діяльності, будівельної галузі шляхом вдосконалення
системи публічного управління.
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Основні завдання реалізації Концепції спрямовані на забезпечення:
 сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
 реформування структури управління у сфері містобудівної діяльності;
 підвищення ролі громадянського суспільства у прийнятті рішень у сфері містобудівної
діяльності;
 чіткості та однакового застосування містобудівного законодавства;
 створення та розвитку містобудівного кадастру;
 максимальної автоматизації дозвільних процедур;
 підвищення компетентності учасників будівельного ринку, створення ефективного
конкурентного середовища;
 збереження повноцінного життєвого середовища, довкілля та культурної спадщини при
розміщенні об›єктів будівництва;
 ефективного контролю і нагляду в галузі будівництва, дієвих механізмів відповідальності за
порушення містобудівного законодавства, прозорості та публічності у здійсненні дозвільних
процедур;
 створення системи містобудівного моніторингу;
 підвищення ролі саморегулівних організацій у сфері містобудівної діяльності.
 Реалізація Концепції передбачена на період до 2030 року та здійснюється поетапно, шляхом
розроблення та виконання відповідного плану заходів.

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ, ТА
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ РОЗВ›ЯЗАННЯ
Зміни до законодавства у сфері містобудівної діяльності, що вносилися протягом останніх років,
були спрямовані на вирішення окремих проблем будівельної та суміжних галузей, не мали
комплексного характеру і стратегічного плану реалізації.
Ігнорування громадських потреб, спрямованих на створення комфортного середовища для
проживання, призвело до значного соціального напруження в суспільстві, посилення кризи
довіри до влади.
Дерегуляція господарської діяльності істотно знизила інституційну спроможність держави у
здійсненні контролю за забудовою населених пунктів та територій за їх межами.
Реформа децентралізації, спрямована на розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління територіями, виконується повільно та неналежним чином через
відсутність документації з просторового планування (містобудівної документації), недостатність
досвіду, дефіцит кваліфікованих кадрів та ускладнений доступ до інформації.
Рівень неформального впливу бізнесу на прийняття рішень органами державної влади та
посадовими особами залишається надзвичайно високим, що ускладнює впровадження в країні
необхідних змін.
Відсутність у публічному доступі необхідної інформації про містобудівну діяльність, заплутаність
дозвільних процедур, нестворення конкурентного середовища та численні конфлікти з
громадськістю призводять до зловживань та роблять містобудівну сферу інвестиційно
непривабливою.
У подальшому, публічне управління у сфері містобудівної діяльності буде здійснюватися на тлі
таких системних викликів:
 посилення глобальної конкуренції;
 нова хвиля технологічних змін, що посилює роль інновацій;
 зниження ролі людського капіталу як основного чинника економічного розвитку;
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 необхідність переорієнтації фінансування з бюджетного на інвестиційне;
 наявність адміністративних бар›єрів, корупційних ризиків, недостатній розвиток
транспортної та інженерної інфраструктури, дефіцит кваліфікованих наукових, інженерних
та робітничих кадрів.
Основні проблеми, що потребують розв›язання, за напрямами:
1. у нормативно-правовому регулюванні:
 некодифікованість містобудівного законодавства, неузгодженість його норм між собою та з
іншим галузевим законодавством;
 невизначеність та суперечливість понятійного апарату;
 надмірні дискреційні повноваження органів влади та посадових осіб, визначені законом;
 невизначеність відповідальності або недостатня відповідальність за невиконання норм
законів та підзаконних актів у сфері містобудівної діяльності;
 невідповідність ряду підзаконних актів органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування вимогам законів;
 неефективність державного та громадського контролю за здійсненням повноважень
органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
2. у питаннях забезпечення єдності та публічності процедур, технологічного
забезпечення містобудівної діяльності:
 недосконалість законодавчої бази щодо створення та ведення містобудівного кадастру;
 відсутність національної інфраструктури геопросторових даних та єдиної картографічної
основи для всіх галузевих кадастрів;
 відсутність єдиних інтероперабельних вимог щодо створення геопросторових даних;
 відсутність уніфікованих вимог щодо обов›язкового використання ГІС-технологій у
просторовому плануванні;
3. у сферах земельних відносин, просторового планування та будівництва:
 неузгодженість містобудівного та земельного законодавства у питаннях встановлення та
зміни цільового призначення земельних ділянок, встановлення та зміни меж адміністративнотериторіальних утворень, складна процедура передачі у власність (користування) земельних
ділянок під об’єктами нерухомого майна;
 непрозорість процесів формування земельних ділянок державної та комунальної власності
та розпорядження ними, закритість даних для громадського контролю;
 неврегульованість питання компенсації зміни вартості земельних ділянок, будівель і споруд,
що відбулася внаслідок затвердження містобудівної документації;
 невизначеність поняття «містобудівні потреби»;
4. у розробленні документації з просторового планування (містобудівної документації):
 низька заінтересованість місцевих органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у розробленні документації з просторового планування (містобудівної
документації);
 можливість затвердження документації з просторового планування (містобудівної
документації) без її оприлюднення, що призводить до зловживань в інтересах окремих
учасників будівельного ринку;
 відсутність законодавчого регулювання щодо розроблення документації з просторового
планування (містобудівної документації) для об’єднаних територіальних громад;
 відсутність законодавчої вимоги щодо розроблення планів заходів з реалізації документації
з просторового планування (містобудівної документації) на місцевому рівні з додержанням
обов›язкової черговості реалізації проектних рішень;
 законодавча невизначеність врахування інтересів суміжних територіальних громад при
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розробленні документації з просторового планування (містобудівної документації);
 відсутність вимог щодо проведення експертизи документації з просторового планування
(містобудівної документації) на місцевому рівні, окрім генерального плану;
 неврегульованість питання погодження, нагляду за розробленням та реалізацією документації
з просторового планування (містобудівної документації), чіткого переліку суб›єктів владних
повноважень, які мають погоджувати документацію з просторового планування (містобудівну
документацію);
 відсутність персональної відповідальності за прийняття неправомірних рішень, що
порушують містобудівне законодавство, а також за порушення документації з просторового
планування (містобудівної документації);
5. у залученні громадськості до прийнятті рішень у сфері містобудівної діяльності:
 відсутність законодавчо визначених поняття, процедур і механізмів реалізації громадського
контролю у сфері містобудівної діяльності;
 ігнорування громадських інтересів та прав членів територіальної громади при плануванні та
забудові територій;
 відсутність дієвих механізмів впливу громадськості на процеси прийняття рішень при
проведенні громадських слухань чи консультацій з громадськістю, неврахування її пропозицій
до проектів документації з просторового планування, залучення громадськості на стадії
завершення підготовки проектів документації з просторового планування (містобудівної
документації), несучасні (застарілі) форми участі громадськості у процесах прийняття рішень;
 відсутність доступу громадськості до повного тексту проектів рішень у сфері містобудування,
непублічність рішень та документації з просторового планування, відсутність необхідних
публічних реєстрів та їх ненаповнення, що істотно послаблює чи унеможливлює здійснення
громадського контролю;
 неефективність діяльності громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів через
непрозорість поряду їх формування, що не забезпечує незалежність таких органів;
 відсутність відповідальності органів та посадових осіб суб›єктів владних повноважень за
недотримання процедур участі громадськості у процесах прийняття рішень;
 недієвість інституту громадських інспекторів у сфері архітектурно-будівельного контролю,
відсутність громадського контролю під час проведення перевірок;
6. у сфері збереження довкілля та формування екологічно безпечного середовища:
 неузгодженість процедури стратегічної екологічної оцінки з процедурою експертизи
проектів будівництва;
 дублювання процедур експертизи проектів будівництва та експертизи оцінки впливу на
довкілля;
 неналежний рівень доступу громадян до екологічної інформації;
 недостатня врегульованість питань поводження з побутовими та промисловими відходами,
забезпечення енергоефективності інфраструктури населених пунктів, зниження обсягів викидів
шкідливих речовин в атмосферне повітря;
 відсутність нормативного регулювання розроблення проектів ревіталізації русел річок та
узбережжя водойм у межах населених пунктів;
 ненадання спеціального статусу землям історико-культурного призначення та невстановлення
їхніх меж, а також невинесення в натуру меж зон охорони пам’яток та охоронних зон;
7. у сфері збереження та використання культурної спадщини:
 відсутність у законі про охорону культурної спадщини вимоги щодо розроблення історикоархітектурного опорного плану;
 відсутність чітких законодавчих вимог, які унеможливили б прийняття генеральних планів
історичних населених місць без історико-архітектурного опорного плану та ігнорування вимог
законодавства у сфері охорони культурної спадщини при забудові територій;
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 неузгодженість містобудівного і пам’яткоохоронного законодавства, що дає можливість
здійснювати будівництво на підставі документів, які дають право на виконання будівельних
робіт, але без отримання погоджень і дозволів від уповноваженого органу охорони культурної
спадщини;
8. у дозвільній системі в сфері містобудівної діяльності:
 непрозорість та ручний режим у наданні та скасуванні містобудівних умов та обмежень;
 відсутність законодавчого визначення вичерпного переліку робіт, що відносяться до
підготовчих;
 відсутність у законодавстві чітко визначеного порядку надання та скасування дозволу на
виконання будівельних робіт органом державного архітектурно-будівельного контролю;
 відсутність публічних реєстрів експертних висновків як обов’язкових додатків до звітів до
експертизи проектної документації на будівництво;
 наявність корупційних ризиків у процедурах погодження відхилень від будівельних норм,
здійснення експертизи та архітектурно-будівельного контролю;
9. у проектуванні об›єктів будівництва:
 необов›язковість застосування цифрових (BIM та ГІС) технологій при проектуванні, що
значно ускладнює внесення даних про проекти будівництва у містобудівний кадастр;
 відсутність у публічному доступі раніше наданих погоджень на відхилення від будівельних
норм, стандартів та правил;
 відсутність диференціації штрафів, що можуть накладатися на проектні та експертні
організації, відповідальних виконавців окремих робіт (послуг) у залежності від класу наслідків
об›єкта будівництва;
 зловживання монопольним становищем суб›єктами природних монополій, які надають
технічні умови на проектування інженерних мереж та приєднання об’єктів будівництва;
10. у ліцензуванні в будівництві, здійсненні авторського і технічного нагляду:
 наявність корупційних ризиків, зумовлених процедурами видачі ліцензій та здійснення
контролю за додержанням ліцензійних умов;
 невизначеність процедури та особливостей залучення фахівців до здійснення технічного
нагляду за будівництвом складних промислових або інфраструктурних об›єктів;
 відсутність дієвого механізму фінансової відповідальності (відшкодування збитків)
будівельних компаній, осіб, що відповідають за здійснення авторського та технічного нагляду,
інших відповідальних виконавців окремих робіт (послуг);
11. у здійсненні державного архітектурно-будівельного контролю, державного
архітектурно-будівельного нагляду та ринкового нагляду:
 неефективне виконання функцій архітектурно-будівельного контролю через складність
застосування процедури знесення чи перебудови об›єктів самочинного будівництва;
 недостатність повноважень у правоохоронних органів, що унеможливлює реалізацію
принципу невідворотності покарання за порушення містобудівного законодавства;
 недосконалість розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та
Державною архітектурно-будівельною інспекцією відповідно до класів наслідків об›єктів
будівництва;
 дискреційність значної частини повноважень із здійснення архітектурно-будівельного
контролю;
 неможливість проведення перевірки за відсутності уповноважених осіб забудовника,
складність документальної фіксації факту недопуску уповноважених осіб до проведення
перевірки, що дає змогу забудовнику безкарно ухилятися від перевірок;
 низький рівень професійної компетентності значної частини інспекторів органів архітектурнобудівельного контролю, низький рівень заробітної плати інспекторів, що не забезпечує якісного
кадрового добору та не виконує функції антикорупційного запобіжника;
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 відсутність дієвих процедур оскарження дій або бездіяльності органів державного
архітектурно-будівельного контролю;
 недосконалість здійснення архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю суб’єктів
природних монополій, що надають технічні умови;
 необов’язковість оприлюднення актів перевірок та рішень, прийнятих за результатами
перевірок у рамках державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
 неефективна та недієва система ринкового нагляду за будівельними матеріалами та
устаткуванням;
12. у діяльності саморегулівних організацій у сфері містобудування:
 недосконалість правового регулювання надання саморегулівним організаціям повноважень
щодо контролю якості продукції, робіт та послуг у будівництві,
 відсутність повноважень саморегулівних організацій щодо контролю за діяльністю
сертифікованих фахівців відповідно до стандартів саморегулівних організацій та скасування
відповідного сертифіката;
 наявність високих корупційних ризиків, зумовлених строковим характером делегуванням
повноважень саморегулівним організаціям;
 відсутність дієвих механізмів досудового вирішення спорів саморегулівними організаціями
та щодо саморегулівних організацій;
 відсутність гарантування саморегулівними організаціями у сфері містобудування дотримання
вимог законодавства членами таких організацій, відповідальності за їхні дії чи бездіяльність;
13. у сфері страхування будівельної діяльності:
 відсутність страхування будівельних ризиків, а відтак і страхового контролю та нагляду,
поряд із системою технічного контролю, нагляду, оцінки та підтвердження відповідності об›єктів
будівництва вимогам законодавства;
 законодавча неврегульованість страхування будівельно-монтажних ризиків, яке має бути
обов›язковою умовою участі у тендерних процедурах та укладення будівельних контрактів;
 відсутність у законодавстві та на практиці інституту представника страховика на об›єкті
будівництва, що нівелює ефективність договорів страхування;
 недостатня поінформованість учасників інвестиційно-будівельної діяльності про способи,
види, порядок і переваги страхування ризиків;
14. у технічному регулюванні містобудівної діяльності:
 застарілість системи технічного регулювання в галузі будівництва;
 невідповідність національного Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
європейському Регламенту (ЄС) № 305/2011;
 відсутність механізму підтвердження виконання основних вимог безпеки протягом усього
життєвого циклу об›єкта (від задуму до ліквідації);
 незначна частка національних стандартів, гармонізованих із європейськими стандартами;
 недієвість процедур підтвердження відповідності (обов›язкова сертифікація скасована,
добровільна сертифікація майже не застосовується);
 низька обізнаність фахівців з вимогами європейських (EN) та міжнародних (ISO) стандартів,
зокрема Єврокодів;
15. у професійній та академічній освіті, підвищенні кваліфікації та сертифікації
відповідальних виконавців окремих робіт (послуг):
 відсутність цільового бюджетного фінансування досліджень у галузі містобудування, дефіцит
кваліфікованих науковців та кадрів будівельних спеціальностей;
 ліквідація закладів вищої освіти І-ІІІ рівнів акредитації через брак фінансування;
 недосконалість

системи

професійного

підвищення

кваліфікації,

її

невідповідність
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європейським стандартам та вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності;
 відсутність сталої системи підвищення кваліфікації та сертифікації для фахівців з реставрації,
що призводить до зниження якості проектів реставрації та втрати об’єктів культурної спадщини;
16. у процесі публічних закупівель у сфері містобудівної діяльності:
 недосконалість кваліфікаційних критеріїв відбору виконавців у процесі публічних закупівель
за принципом найнижчої ціни;
 невключення до визначеного законом переліку робіт розроблення документації з
просторового планування та проектної документації, науково-проектної документації
з реставрації пам’яток культурної спадщини, що унеможливлює застосування процедури конкурентного діалогу;
 недодержання законодавчих вимог щодо проведення архітектурних та містобудівних
конкурсів, врахування їх результатів та пріоритетного права переможців на участь у наступних
конкурсах;
17. у ціноутворенні у сфері містобудівної діяльності:
 застарілість підходів кошторисного ціноутворення на основі державних ресурсних норм за
відсутності моніторингу ринкових цін;
 незастосування концепції витрат життєвого циклу: вартість будівництва, витрати на
утримання та експлуатацію об›єкта;
 відсутність комплексності у врахуванні складових при ціноутворенні інвестиційних витрат:
вартість земельної ділянки, капітальних видатків, фінансових і управлінських послуг, відрахувань і податків, а також експлуатаційних витрат;
 використання локальних кошторисів на роботи, що не дає можливості достовірного
визначення їх вартості на ранніх стадіях проектування, спотворює бюджетне планування
капітальних видатків;
 відсутність актуальних розцінок на зведення чи капітальний ремонт будівель та їх частин, що
не дає можливості швидко і достовірно оцінити рівень зношення (відновну вартість і відповідну
потребу в капітальних інвестиціях для підтримання прийнятного рівня експлуатаційних якостей
об›єкта);
 незрозумілість системи ціноутворення, що не спирається на моніторинг ринкових цін, для
іноземних інвесторів і фінансових організацій;
18. у нормативному регулюванні протягом усього життєвого циклу об’єкта будівництва –
від планування території до знесення об’єкта:
 нереалізованість концепції повної оцінки життєвого циклу об’єкта, яка передбачає систематичний облік не тільки всіх витрат, а й доходів, вигод і результатів, пов›язаних із набуттям
у власність об’єкта нерухомості протягом строку його служби;
 неузгодженість документів, що регулюють стадії проектування і будівництва та утримання і
експлуатації;
 неможливість впровадження управління життєвим циклом об’єкта через відсутність
інформації про капітальні та поточні витрати, про рівень майбутніх витрат на експлуатацію,
відсутність уніфікованого формату представлення комплексної інформації;
19. у впровадженні інформаційного моделювання будівель:
 відсутність відповідної державної стратегії та законодавча невизначеність необхідності BIM
для державного сектору, відсутність фінансування програми з поширення найкращого досвіду
щодо BIM;
 відсутність повної BIM-інформації про об’єкт не дає змоги в будь-який момент часу впродовж
життєвого циклу об’єкта отримувати актуальну проектну та експлуатаційну документацію та її
візуалізацію задля вирішення управлінських завдань;
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ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ›ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ЗА НАПРЯМАМИ:
1. у нормативно-правовому регулюванні:
 розробити та затвердити кодифікований (зведений) нормативно-правовий акт –
Містобудівний кодекс України відповідно до принципів Концепції та засад антикорупційної
політики;
 забезпечити відповідність Містобудівного кодексу України підходам інтегрованого розвитку
та сприяти зміцненню громад як інституцій місцевого самоврядування;
 у прикінцевих положеннях Містобудівного кодексу України встановити чіткі терміни набрання
чинності його нормами, у тому числі строки приведення у відповідність підзаконних нормативноправових актів, матеріально-технічного забезпечення заходів, що потребують бюджетних
видатків, оновлення документації з просторового планування (містобудівної документації),
визначення особливостей будівництва об’єктів, розпочатого згідно із законодавством, що діяло
раніше;
 забезпечити гармонізацію містобудівного законодавства із законодавством, що регулює
дотичні сфери правовідносин;
 забезпечити інтегрування необхідних норм Земельного кодексу в Містобудівний кодекс;
 забезпечити перегляд підзаконних нормативно-правових актів у сфері містобудівної
діяльності, усунення надмірних та дискреційних повноважень органів управління, прогалин,
колізій та корупційних ризиків;
 впровадити дієві правові механізми державного та громадського контролю за виконанням
вимог містобудівного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування;
 запровадити моніторинг рішень органів державної влади та місцевого самоврядування та
передбачити скасування тих із них, що не були оприлюднені або були прийняті з порушенням
законодавства;
2. у питаннях забезпечення єдності та публічності процедур, технологічного забезпечення
містобудівної діяльності:
 забезпечити створення та ведення містобудівного кадастру, що має стати єдиним
універсальним публічним джерелом містобудівної інформації, платформою для громадського
обговорення проектів документації з просторового планування (містобудівної документації)
та «єдиним вікном» для надання всіх адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності;
 передбачити у складі містобудівного кадастру ведення державного реєстру просторового
планування та визначити, що документація з просторового планування (містобудівна документація) набирає чинності з моменту її внесення до зазначеного реєстру та присвоєння просторового індексу;
 запровадити автоматизацію адміністративних та дозвільних процедур (надання містобудівних умов та обмежень, отримання технічних умов, реєстрації документів, що дають право на
проведення будівельних робіт тощо);
 встановити строки переходу на оперування електронними документами у проектуванні,
використання ГІС- та ВІМ-технологій, надання містобудівних умов та обмежень, реєстрацію
документів, що дають право на виконання будівельних робіт, автоматично через містобудівний
кадастр;
 забезпечити створення цілісного правового поля для функціонування та інформаційної
взаємодії містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, реєстрів (переліків) об’єктів культурної спадщини, екологічних та інших державних кадастрів, реєстрів і баз даних;
 визначити уніфіковані вимоги до формату, порядку створення, обміну, зберігання даних
та внесення змін до реєстрів, їх технічної та семантичної інтероперабельності, неперетинного
(недублюючого) узгодження даних у відповідних електронних реєстрах;
 завершити уніфікацію та узгодженість державних класифікаторів, що використовуються у
сфері містобудівної діяльності, та використання єдиного термінологічного апарату в цій сфері;
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 забезпечити повний перехід на єдину топографічну та картографічну основу в державній
системі координат;
3. у сферах земельних відносин, просторового планування та будівництва:
 забезпечити взаємну інтеграцію документації з просторового планування та землевпорядної
документації шляхом законодавчого забезпечення їх послідовного розроблення;
 уніфікувати в одному нормативно-правовому акті класифікації видів функціонального
призначення територій, видів цільового призначення земельних ділянок, а також будівель та
споруд;
 максимально спростити процедуру придбання власниками об’єктів нерухомості земельних
ділянок державної та комунальної власності, на яких вони розташовані, за ринковою вартістю,
у тому числі з можливістю розстрочення платежів;
 здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок для приведення його у
відповідність із затвердженим детальним планом території без складання землевпорядної
документації, за декларативним принципом;
 здійснювати формування земельних ділянок, а також встановлювати (змінювати) цільове
призначення земельних ділянок у межах населених пунктів та для інших містобудівних потреб на
місцевому рівні (розміщення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів,
лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури) із безумовним додержанням вимог
документації з просторового планування (містобудівної документації);
 деталізувати на рівні законодавства вимоги щодо користування земельними ділянками
(їхніми частинами) на праві публічного сервітуту для забезпечення інтересів держави, місцевого
самоврядування або місцевого населення, що не передбачає вилучення земельних ділянок, а
також розміщення об’єктів благоустрою, інфраструктури тощо, у тому числі порядок визначення
плати за користування сервітутом;
 забезпечити публічність документації із землеустрою та оцінки земель, включно із
дозвільними документами, що супроводжують її розроблення;
 запровадити принцип «єдиного дотику», згідно з яким перевірка відповідності документації
із землеустрою вимогам законодавства здійснюється один раз – на етапі внесення відомостей
про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, скасувавши окремі процедури
погодження документації, експертизи, а також видачі спеціальних дозволів на зняття (перенесення) родючого шару ґрунту;
 визначити, що підготовка та реалізація проектних рішень у документації з просторового
планування та землевпорядній документації має здійснюватися на основі попередньої
економічної оцінки їх впливу на вартість нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок;
 удосконалити норми законодавства щодо здійснення викупу земельних ділянок та іншого
нерухомого майна, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб або з мотивів
суспільної необхідності;
 розробити механізми відшкодування власникам земельних ділянок та іншого нерухомого
майна шкоди, заподіяної внаслідок встановлення обмежень у використанні земель;
 внести пропозиції щодо розміру компенсації у разі примусового відчуження земельних
ділянок на основі ринкової вартості земельних ділянок (їх частин), житлових будинків, будівель
і споруд та інших поліпшень об›єктів, що розміщені на таких земельних ділянках, з урахуванням шкоди, заподіяної власнику внаслідок викупу земельної ділянки, у тому числі у зв›язку з
достроковим припиненням його зобов›язань перед третіми особами, упущеної вигоди тощо;
 при зміні цільового призначення земельних ділянок для містобудівних потреб, що зумовлює
підвищення їх ринкової вартості, забезпечити сплату їх власниками (користувачами) до
відповідного місцевого бюджету частини різниці у ринковій вартості земельної ділянки до та
після зміни призначення;
 встановити порядок компенсації приватним власникам (у разі зменшення) та відповідним
місцевим бюджетам (у разі підвищення) зміни вартості земельних ділянок, будівель і споруд,
що відбулася внаслідок затвердження документації з просторового планування (містобудівної
документації);
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4. у процесі розроблення документації з просторового планування (містобудівної
документації):
 привести види документації з просторового планування (містобудівної документації), їх
склад та зміст у відповідність з адміністративно-територіальним устроєм України;
 визначити Генеральну схему планування території України основою для стратегічного
планування Кабінету Міністрів України формування державних вимог до розвитку регіонів
і громад, прийняття рішень щодо розміщення значних інвестиційних проектів у регіонах,
визначення пріоритетів просторового розвитку окремих галузей господарського комплексу та
систем розселення;
 здійснити перехід до геоінформаційного моделювання та прогнозування розвитку територій
на основі принципів та моделей просторового аналізу;
 запровадити механізми державної фінансової підтримки розроблення документації з
просторового планування (містобудівної документації) на місцевому рівні;
 забезпечити практичну реалізацію принципу ієрархічності документації з просторового
планування (містобудівної документації) (документація нижчого рівня має враховувати вимоги
документації вищого рівня);
 забезпечити гармонізацію документації з просторового планування (містобудівної
документації) регіонального та державного рівнів між собою за принципом протитоку
(необхідність прийняття проектних рішень на нижчому рівні розглядається як підстава для
внесення відповідних змін до документації з просторового планування вищого рівня і навпаки);
 встановити обов’язок замовника документації з просторового планування (містобудівної
документації) узгоджувати планування територій на межі територіальних громад та розміщення
об›єктів будівництва, що здійснюватимуть вплив на суміжну територіальну громаду, з органами
місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад;
 впровадити на місцевому рівні місцеві правила регулювання забудови як нормативноправові акти органів місцевого самоврядування;
 встановити, що детальні плани територій та місцеві правила регулювання забудови є
документами, що встановлюють шляхи реалізації положень планів об›єднаних територіальних
громад та генеральних планів населених пунктів у частині визначення містобудівних умов та
обмежень забудови земельних ділянок;
 визначити, що плани зонування території (зонінг) не є містобудівною документацією при
збереженні обов›язковості застосування вже затверджених планів зонування території (зонінгу)
до затвердження нових місцевих правил регулювання забудови;
 встановити обов›язковість затвердження плану реалізації заходів, передбачених
документацією з просторового планування (містобудівною документацією), що містить перелік
заходів, строки їх реалізації, обсяги та джерела фінансування;
 запровадити обов›язкове врахування вимог та заходів, передбачених документацією з
просторового планування (містобудівною документацією), при розробленні та реалізації
програм соціально-економічного розвитку;
 передбачити чіткі етапи реалізації проектних рішень документації з просторового
планування (містобудівної документації), їхню комплексність, черговість та заборону реалізації
наступних етапів до виконання попередніх (зокрема, будівництво соціальних об›єктів та об›єктів
інженерної, транспортної інфраструктури має бути узгоджене з будівництвом багатоквартирної
та багатоповерхової забудови);
 встановити обов›язковість здійснення експертизи всіх видів документації з просторового
планування (містобудівної документації);
 виключити документацію з просторового планування (містобудівну документацію) з об’єктів
авторського права;
 визначити на законодавчому рівні порядок притягнення до відповідальності та види
відповідальності посадових осіб органів публічної влади за прийняття неправомірних рішень,
що порушують містобудівне законодавство, а також за порушення документації з просторового
планування (містобудівної документації); передбачити механізми усунення негативних наслідків
та порушень, спричинених такими неправомірними рішеннями та порушенням документації з
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просторового планування (містобудівної документації);
5. у залученні громадськості до прийнятті рішень у сфері містобудівної діяльності:
 забезпечити участь громадськості у визначенні цілей та завдань діяльності, пов’язаної з інтегрованим розвитком територій і використанням земель;
 на рівні закону закріпити інститут громадського контролю та передбачити ефективні механізми громадського контролю при прийнятті рішень у сфері містобудівної діяльності;
 на виконання статті 3 Конституції України забезпечити дотримання принципу людиноцентричності у сфері містобудівної діяльності, тобто пріоритетності прав людини і громадянина,
превалювання інтересів життя, здоров’я і безпеки людини над іншими інтересами, у тому числі
над інтересом отримання прибутку;
 забезпечити залучення громадськості до вирішення питань на стадіях формування ідеї та
бачення проекту рішення, визначення пріоритетів, цілей та напрямів територіального розвитку;
 встановити обов›язковість врахування результатів розгляду документації з просторового
планування (містобудівної документації) архітектурно-містобудівними радами з обов›язковим
оприлюдненням звіту про врахування результатів розгляду;
 забезпечити доступ громадськості до матеріалів проектів рішень у сфері містобудування
та всіх змін до них, запровадити завчасне оприлюднення проектів рішень та порядків денних
засідань органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 установити обов’язок оприлюднення документації з просторового планування (містобудівної документації) в повному обсязі разом із рішенням про її затвердження (як невід›ємний
додаток);
 передбачити обов›язковість оприлюднення та врахування висновків архітектурно-містобудівних рад, публічність їхніх засідань відповідно до вимог законодавства (із забезпеченням
відеотрансляції та збереженням архіву матеріалів засідань);
 удосконалити порядок формування громадських рад та дорадчих органів, передбачивши,
що не менше половини їхніх членів мають обиратися із числа фахівців у відповідній сфері, які не
є працівниками органу влади, шляхом рейтингового інтернет-голосування, а обрання керівника
– більшістю їхніх членів;
 надати скаржнику (заявнику) можливість бути присутнім під час проведення перевірки, ініційованої за його заявою (скаргою);
 запровадити електронні громадські слухання як додаткову форму громадської участі;
 закріпити на рівні закону дієвий, позбавлений корупційних ризиків, механізм функціонування інституту громадських інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю;
 передбачити повноваження Національної поліції України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безпеки і порядку, усунення загроз життю та здоров›ю інспекторів архітектурно-будівельного контролю, громадських інспекторів та інших осіб, залучених до проведення перевірок, а також повноваження щодо приводу уповноваженої особи забудовника у
разі недопуску уповноважених осіб до проведення перевірки та приводу у виконавчому провадженні, щодо розшуку уповноважених осіб забудовника у випадках, передбачених законом
або рішенням суду;
 установити відповідальність органів та посадових осіб суб›єктів владних повноважень за
недотримання процедур участі громадськості у процесах прийняття рішень, а також порядок
скасування рішень з підстави недотримання зазначених процедур, навіть у разі відсутності
інших порушень при прийнятті рішення;
 законодавчо закріпити право представників територіальної громади на судовий захист своїх
прав, порушених у результаті планування територій та нового будівництва;
6. у сфері збереження довкілля та формування екологічно безпечного середовища:
 забезпечити створення цілісної системи моніторингу стану довкілля в Україні;
 розробити та затвердити порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки при розробленні
документації з просторового планування (містобудівної документації);
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 враховувати вимоги законодавства про охорону довкілля у документації з просторового
планування (містобудівній документації) та проектній документації на будівництво як невід›ємну
складову такої документації;
 розробити методологічні основи інтеграції нормативних документів, що передбачають
формування екологічної мережі, у практику просторового планування з метою забезпечення
екологічної стійкості та формування екологічного каркасу території держави та окремих регіонів;
 переглянути з точки зору збереження довкілля та енергоефективності державні норми та
стандарти з метою виключення застарілих нормативів та введення нових нормативів для сучасних об›єктів;
 врегулювати порядок подання пропозицій та зауважень за результатами громадських слухань, вимоги до повідомлення про проведення громадських слухань у рамках процедур стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля;
 усунути дублювання процедур стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля
з експертизою проектів будівництва та комплексної містобудівної експертизи;
 визначити кваліфікаційні вимоги до фахівців, які залучаються до оцінки природних умов
та ресурсів, стану охорони довкілля в рамках розроблення документації з просторового
планування (містобудівної документації) та проектів будівництва, у тому числі розроблення
звітів про стратегічну екологічну оцінку та оцінку впливу на довкілля;
 забезпечити реалізацію принципу «забруднювач платить», стимулювати використання
ресурсоефективних технологій виробництва, альтернативних систем енергопостачання,
екологічного громадського транспорту, ревіталізації русел річок та узбережжя водойм у межах
населених пунктів, збільшення площі «зелених зон»;
7. у сфері збереження та використання культурної спадщини:
 передбачити замовлення органами місцевого самоврядування розроблення історикоархітектурного опорного плану та набрання ним чинності після затвердження центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
охорони культурної спадщини;
 вивести історико-архітектурний опорний план із складу генерального плану та визначити
його як обов›язкові вихідні дані для розроблення або оновлення відповідної документації з
просторового планування (містобудівної документації) в історичних населених місцях;
 передбачити у складі історико-архітектурних опорних планів встановлення меж та режимів
використання зон охорони об›єктів культурної спадщини та історичних ареалів, винесення цих
меж у натуру, а також встановлення деталізованих обмежень забудови земельних ділянок у
формі, придатній для автоматизованої перевірки їх виконання;
 встановити обов’язковість внесення до документації з просторового планування
(містобудівної документації) та дотримання під час здійснення містобудівної діяльності
обмежень, встановлених законодавством про охорону довкілля та про охорону культурної
спадщини;
 встановити, що межі та режими використання зон охорони об›єктів культурної спадщини
та історичних ареалів після затвердження відповідним органом охорони культурної спадщини
є обов›язковими для врахування під час здійснення будівництва та підлягають врахуванню
при визначенні планувальних обмежень у складі документації з просторового планування
(містобудівної документації) у разі їх оновлення;
 забезпечити обов›язкове внесення до відповідних публічних реєстрів та містобудівного
кадастру історико-архітектурних опорних планів та документації з визначення меж та режимів
використання зон охорони пам›яток та охоронних зон;
 забезпечити надання спеціального статусу землям історико-культурного призначення та
встановлення їхніх меж у натурі, а також винесення в натуру меж зон охорони пам’яток та
охоронних зон;
 передбачити на законодавчому рівні обов›язковість визначення меж та режимів
використання територій земель історико-культурного призначення під час розроблення
документації з просторового планування (містобудівної документації), заборонити розроблення проектів землеустрою в історичних місцях без затвердженого історико-архітектурного
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опорного плану, а також там, де не встановлено чітких меж зон охорони пам›яток;
 у разі відсутності затвердженого історико-архітектурного опорного плану передбачити
повну заборону нового будівництва та реконструкції будівель і споруд у межах історичних
ареалів, а за відсутності затверджених меж історичних ареалів – на всій території історичних
населених місць;
8. у дозвільній системі в сфері містобудівної діяльності:
 запровадити надання дозвільних документів через електронний кабінет учасника
будівельного процесу виключно через електронний документообіг, забезпечити публічність
пакета поданих документів на отримання дозволу та документів, що створюються за
результатами їх розгляду;
 врегульовувати основні вимоги до дозвільних процедур на рівні законів, а не підзаконних
актів, у тому числі перелік документів, необхідних для отримання документів, що дають право
на проведення підготовчих або будівельних робіт;
 запровадити автоматичну перевірку документації під час її внесення до реєстрів, забезпечити
неможливість реєстрації документації з порушенням установлених вимог;
 запровадити принцип «єдиного дотику» при перевірці достовірності документів, що
подаються для отримання документів, що дають право на проведення підготовчих або
будівельних робіт, отримання сертифіката готовності об’єкта до експлуатації, іншої дозвільної документації в галузі будівництва, а також обов’язкову перевірку відповідності поданих
документів вимогам містобудівного законодавства, документації з просторового планування
(містобудівній документації), містобудівним умовам і обмеженням, вимогам пам’яткоохоронного законодавства та законодавства про захист навколишнього природного середовища;
 доповнити перелік документів, що подаються для отримання документів, що дають право на
виконання підготовчих чи будівельних робіт, документом від уповноваженого органу охорони
культурної спадщини, який підтверджує погодження проектної документації та надання дозволу
на проведення земляних робіт у випадку, передбаченому Законом України «Про охорону
культурної спадщини»;
 доповнити перелік підстав для відмови у видачі дозволу/реєстрації повідомлення на
виконання підготовчих та/або будівельних робіт та підстав анулювання дозволу/реєстрації
повідомлення на виконання підготовчих та/або будівельних робіт новою підставою: відсутність
погодження проектної документації та дозволу на земляні роботи (у випадку, передбаченому
Законом України «Про охорону культурної спадщини»);
 передбачити, що отримання органами держархбудконтролю відповідної інформації від
уповноваженого органу культурної спадщини щодо пам’ятки, зон охорони чи охоронних зон є
підтвердженням заниження категорії складності, а також підставою для анулювання дозволу/
реєстрації повідомлення на виконання підготовчих а /або будівельних робіт;
 передбачити чіткі підстави для видачі припису органу охорони культурної спадщини
про зупинення будь-яких, зокрема, земляних робіт на об’єкті культурної спадщини, а також
встановити, що такий припис є підставою для зупинки дії дозволу (повідомлення) на виконання
будівельних робіт;
 визначити вичерпний перелік підготовчих робіт, що можуть проводитися на підставі
повідомлення про початок підготовчих робіт, а також встановити, що до таких підготовчих
робіт не можуть відноситися роботи, які окремо можуть розглядатися як будівельні, та будь-які
земляні роботи на території пам’яток;
 надавати містобудівні умови та обмеження у вигляді автоматично сформованого витягу
з детального плану території із зазначенням обмежень, встановлених у цілях збереження
навколишнього природного середовища культурної спадщини;
 визначити вичерпний перелік підготовчих робіт, що можуть проводитися на підставі
повідомлення про початок підготовчих робіт, а також встановити, що до таких підготовчих
робіт не можуть відноситися роботи, які окремо можуть розглядатися як будівельні, та будь-які
земляні роботи на території пам’яток, зон охорони та охоронних зонах;
 встановити, що процедура реєстрації декларації про готовність об›єкта до експлуатації має
передбачати обов›язкове підписання декларації особами, відповідальними за дотримання
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вимог при будівництві (генеральний підрядник, авторський нагляд, технічний нагляд);
 передбачити на законодавчому рівні для об›єктів усіх класів наслідків чіткі підстави
та процедури анулювання або скасування документів, що засвідчують готовність об›єктів
будівництва до експлуатації;
 запровадити спрощену процедуру скасування реєстрації прав власності та речових прав
на нерухоме майно у разі анулювання або скасування документів, що засвідчують готовність
об›єктів будівництва до експлуатації;
 удосконалити порядок відбору експертних організацій та здійснення експертизи здійснюється
шляхом заповнення експертом перевірного листка, в якому наводяться всі вимоги, що
висуваються до відповідного виду документації, із зазначенням експертом відповідності або
невідповідності встановленим вимогам;
 передбачити необхідність повної попередньої оплати здійснення експертизи проектної
документації на будівництво чи оплату таких послуг через нотаріуса для унеможливлення
фінансового тиску на експертів з метою надання позитивного висновку;
 закріпити на законодавчому рівні визначення термінів «складні інженерно-геологічні
умови» та «складні техногенні умови» для усунення правової невизначеності щодо необхідності
здійснення обов›язкової експертизи;
9. у проектуванні об›єктів будівництва:
 створити умови для повного переходу на сучасні цифрові технології під час розроблення
проектів будівництва та їх експертизи;
 встановити в законодавстві вимогу щодо обов’язкового використання сучасних цифрових
технологій для проектування і експертизи об’єктів будівництва класів наслідків СС2 і СС3, які
виконуються із залученням коштів державного або місцевих бюджетів, починаючи з 2020 року;
 забезпечити збереження проектної документації на об›єкти будівництва у містобудівному
кадастрі;
 створити єдиний державний реєстр наданих погоджень на відхилення від будівельних норм,
стандартів та правил;
 встановити, що під час здійснення експертизи проектної документації на будівництво
проводиться перевірка відповідності проектних рішень вимогам щодо дотримання нормативів
з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення;
 запровадити систему контролю за наданням технічних умов відповідно до прогнозованого
навантаження на інженерні мережі та встановити вичерпні вимоги щодо змісту технічних умов
на рівні нормативно-правового акта;
 створити публічну карту розподілу потужностей інженерних мереж, публічні реєстри
наявних вільних потужностей та отриманих технічних умов із подальшим внесенням цієї
інформації до містобудівного кадастру;
 встановити на законодавчому рівні порядок розрахунку плати за підключення одиниці
потужності до об›єкта будівництва;
10. у ліцензуванні будівельних компаній, здійсненні авторського і технічного нагляду:
 замінити ліцензування в галузі будівництва сертифікацією відповідальних виконавців робіт;
 розширити перелік відповідальних виконавців окремих робіт (послуг), що підлягають
атестації;
 передбачити, що виконавча документація, виготовлена за результатами авторського та
технічного нагляду, має передаватися до органів державного архітектурно-будівельного
контролю при прийнятті об›єкта в експлуатацію;
 визначити обов’язковість подання відповідальними виконавцями проектів реставрації
науково-реставраційних звітів після завершення виконання реставраційних робіт;
 передбачити обов’язкове залучення інженера-консультанта для здійснення організаційного
та консультативного супроводу проектування та будівництва на об’єктах класів наслідків СС2 та
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СС3, які виконуються із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів
міжнародних фінансових організацій;
 запровадити електронні кабінети архітекторів та інженерів технічного нагляду, що
відображатимуть об›єкти будівництва, на яких такі особи здійснюють авторський та технічний
нагляд, із функцією електронного підтвердження здійснення нагляду із використанням засобів
електронного підпису;
 запровадити здійснення археологічного нагляду при проведенні земляних робіт під час
будівництва на території пам›ятки, охоронюваних археологічних територіях, буферної зони
об›єктів Всесвітньої спадщини, в зонах охорони пам’яток відповідними сертифікованими
виконавцями з додержанням таких самих загальних вимог, як і при здійсненні авторського та
технічного нагляду;
 забезпечити публічність наукових досліджень археологічної спадщини та запровадити
державний нагляд за діяльністю дослідників археологічної спадщини;
11. у здійсненні державного архітектурно-будівельного контролю, державного
архітектурно-будівельного нагляду та ринкового нагляду:
 встановити чіткі строки, в які призначається позапланова перевірка у порядку контролю чи
надається аргументована відмова у проведенні перевірки;
 забезпечити створення та ведення публічного реєстру результатів перевірок у порядку
архітектурно-будівельного контролю і його інформаційну взаємодію з містобудівним кадастром;
 встановити строки внесення інформації до реєстру результатів перевірок у порядку
архітектурно-будівельного контролю;
 передбачити на законодавчому рівні підстави проведення перевірки з обов’язковим виїздом
на об’єкт та перевірки без виїзду на об’єкт, на основі наявних документів, та повноваження
органів контролю та нагляду під час проведення таких перевірок;
 усунути дискреційні повноваження органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду
і законодавчо встановити виключний перелік випадків анулювання дозвільних документів;
 переглянути перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх
виконання, та після закінчення яких об›єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію;
 встановити процедуру повідомлення суб›єктів господарювання про проведення перевірок
через електронний кабінет суб›єкта господарювання;
 затвердити форму акту про недопущення уповноважених осіб до проведення перевірки та
порядок його складення;
 встановити процедуру анулювання дозволу на будівництво або скасування реєстрації
повідомлення про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт у разі, якщо
суб›єкт господарювання протягом установленого строку не забезпечив додержання вимог
законодавства;
 визначити на рівні закону підвищений рівень оплати праці інспекторів державного
архітектурно-будівельного контролю;
 запровадити конкурсний добір на керівні посади в органах державного архітектурнобудівельного контролю;
 забезпечити розроблення, поширення та використання Державною архітектурно-будівельною інспекцією методичних матеріалів, аналітичних документів та рекомендацій, а також
проведення нею роз›яснень, консультацій, тренінгів з питань практичного виконання вимог
містобудівного законодавства;
 привести поняття «самочинне будівництво» у відповідність до містобудівного законодавства,
додатково передбачивши як окремі ознаки самочинності будівництва: порушення вимог
містобудівної документації; містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; вимог
та обмежень, що встановлені в цілях збереження довкілля та охорони культурної спадщини;
 внести зміни до законодавства, передбачивши, що об›єкти самочинного будівництва
підлягають знесенню в обов’язковому порядку;
 ввести кримінальну відповідальність для забудовників, які здійснюють будівництво об›єктів
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класу наслідків СС2 та СС3, без отримання відповідного дозволу;
 диференціювати залежно від класу наслідків об›єкта будівництва розміри штрафів за
порушення містобудівного законодавства;
 поширити державний архітектурно-будівельний нагляд на діяльність суб›єктів
господарювання, що надають технічні умови на підключення інженерних комунікацій;
 забезпечити щоквартальне оприлюднення органами нагляду результатів перевірок органів
архітектурно-будівельного контролю, уповноважених органів містобудування та архітектури,
суб›єктів господарювання, що надають технічні умови на підключення інженерних комунікацій;
 у разі встановлення невідповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що
використовуються під час будівництва об›єктів, вимогам будівельних норм, стандартів і правил,
зобов›язати осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, та інспекторів архітектурнобудівельного контролю, повідомляти про це відповідні органи державного та ринкового
нагляду для проведення позапланових перевірок постачальників та/або виробників зазначеної
продукції;
12. у діяльності саморегулівних організацій у сфері містобудування:
 законодавчо врегулювати діяльність професійних саморегулівних організацій та забезпечити
створення єдиної комплексної законодавчої основи саморегулювання шляхом запровадження
міжнародно визнаних його інструментів;
 забезпечити можливість створення саморегулівної організації, за умови входження до її
складу не менше 25 відсотків учасників відповідного ринку;
 законодавчо врегулювати діяльність професійних саморегулівних організацій та забезпечити
створення єдиної комплексної законодавчої основи саморегулювання шляхом запровадження
міжнародно визнаних його інструментів;
 забезпечити поширення повноважень, делегованих саморегулівним організаціям, на всіх
суб›єктів ринку за кожним видом діяльності чи професії;
 запровадити безстроковість делегування повноважень саморегулівним організаціям та
встановити підстави і механізм відкликання всіх або частини делегованих повноважень;
 забезпечити колегіальність прийняття рішень з питань саморегулювання шляхом створення
при профільному міністерстві дорадчого органу з представництвом не менше ніж 51 % його
членів від саморегулівних організацій та не менш як одного представника за кожним напрямом
та із пропорційним представництвом відповідно до кількості членів організації;
 визначити порядок досудового оскарження рішень, дій або бездіяльності саморегулівних
організацій щодо виконання ними делегованих повноважень;
 посилити персональну відповідальність виконавців окремих видів робіт і послуг та
корпоративну відповідальність саморегулівних організацій, врегулювати підстави, механізми та
наслідки її застосування;
 удосконалити механізми відшкодування шкоди, заподіяної споживачу внаслідок надання
членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості;
13. у сфері страхування будівельної діяльності:
 визначити концептуальні підходи до формування моделі страхування у сфері містобудівної
діяльності та в галузі будівництва;
 визначити перелік видів страхування в галузі будівництва, які є обов’язковими для здійснення
професійної та господарської діяльності;
 запропонувати перелік видів добровільного страхування, які надаватимуть певні преференції
страхувальнику;
 створити умови для запровадження інституту представника страховика у будівництві
та залучення незалежного інженера-консультанта для перевірки проектно-кошторисної
документації, обстеження об›єкта, оцінки ризиків, незалежного нагляду та супроводження
будівництва;
 встановити вимоги до страхових компаній та фахівців із страхування ризиків у галузі
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будівництва;
 забезпечити зменшення рівня державного регулювання за наявності договорів страхування
будівельно-монтажних робіт та відповідальності основних учасників будівництва;
 підвищити роль та відповідальність страховика при прийнятті об›єкта в експлуатацію і
протягом гарантійного періоду;
 забезпечити збільшення страхових сум і зменшення тарифів у разі застосування на одному
об›єкті кількох видів страхування;
14. у технічному регулюванні містобудівної діяльності:
 забезпечити максимальне наближення до європейської моделі технічного регулювання у
будівництві та адаптацію національного законодавства до європейського, оновити будівельні
норми;
 імплементувати Регламент (ЄС) № 305/2011;
 закріпити на законодавчому рівні перехід до параметричного методу нормування при
розробленні нових і перегляді існуючих будівельних норм та прийняти нову програму перегляду
будівельних норм;
 прийняти програму гармонізації стандартів EN та ISO в галузі будівництва;
 поширити, шляхом внесення законодавчих змін, вимоги будівельних норм на весь період
життєвого циклу споруди (від задуму до ліквідації об›єкта);
 встановити на стадії проектування вимоги до експлуатації будівель і споруд, які, в разі
виконання вимог та заходів, передбачених проектною документацією, гарантуватимуть
безпечне використання об›єкта за функціональним призначенням протягом встановленого
терміну експлуатації;
 поширити, шляхом внесення законодавчих змін, загальні принципи технічного регулювання
та вимоги Технічного регламенту на кінцевий продукт будівництва – будівлю або споруду;
 розробити пропозиції щодо роздержавлення і переходу до публічного управління системою
стандартизації в Україні;
 встановити на рівні нормативних документів алгоритм обстеження стану будівель та споруд,
виконання ремонтів для їх підтримання у належному експлуатаційному стані;
 нормативно забезпечити мінімальний рівень відновлення споруд при реконструкції
і капітальному ремонті до рівня вимог, встановлених проектною документацією та/або
будівельними нормами, що були чинні на час зведення об’єкта, розширити коло базових
організацій за рахунок залучення закладів вищої освіти, наукових установ, професійних
саморегулівних організацій;
 скоригувати навчальні програми закладів вищої освіти в частині викладання сучасних
основ та підходів технічного регулювання, методів проектування, навчання проектуванню за
Єврокодами;
 встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог Технічного регламенту
будівельних виробів, будівель і споруд;
15. у професійній та академічній освіті, підвищенні кваліфікації та сертифікації відповідальних
виконавців окремих робіт (послуг):
 визначити окремою програмою ключові напрями та заходи з реформування професійної та
академічної освіти, відродження наукового потенціалу у сфері містобудівної діяльності;
 привести перелік спеціальностей у сфері містобудування у відповідність до сучасних вимог,
уточнити паспорти і стандарти спеціальностей, у тому числі з підготовки та перепідготовки
фахівців за Єврокодами;
 запровадити державні програми пріоритетного розвитку спеціальностей, за якими дефіцит
фахівців є критичним;
 передбачити, що навчання у закладах вищої освіти на здобуття професій, пов›язаних із
містобудівною діяльністю, може здійснюватися лише за денною формою навчання;

КОНЦЕПЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 запровадити рейтинги викладачів та студентів у сфері містобудівної діяльності за істотними
галузевими критеріями;
 надати фахівцям, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах з
сертифікації персоналу, акредитованих Національним органом з акредитації України за ISO/IEC
17024:2014, право бути включеними до Реєстру атестованих осіб;
 переглянути та доповнити перелік професій і видів робіт, виконавці яких підлягають
професійній атестації, залежно від складності таких робіт, рівня відповідальності, необхідних
професійних компетенцій та потенційних ризиків;
 створити платформу підвищення професійної кваліфікації відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг) у сфері містобудівної діяльності, державних службовців та фахівців
(Мінрегіону, ДАБІ, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, місцевих державних адміністрацій) для проходження курсів підвищення кваліфікації за відповідними
програмами;
 визначити вичерпний перелік підстав для позбавлення атестованої особи кваліфікаційного
сертифіката;
 запровадити на основі чітких критеріїв публічний рейтинг відповідальних виконавців (за
видами професійної діяльності) у сфері містобудівної діяльності;
 запровадити сертифікацію для архітекторів-реставраторів;
16. у процесі публічних закупівель у сфері містобудівної діяльності (просторового планування):
 визначити переговорну процедуру за результатами архітектурних та містобудівних конкурсів
як пріоритетну при публічних закупівлях проектної документації на об’єкти будівництва та
містобудівної документації;
 узгодити законодавство з питань організації та проведення архітектурних та містобудівних
конкурсів з чинним містобудівним законодавством та міжнародними стандартами, заохочуючи
замовників до конкурсної практики у центральних частинах міст та в межах історичних ареалів
історичних населених місць;
 забезпечити можливість застосування процедури конкурентного діалогу при закупівлі робіт
і послуг у сфері містобудування, архітектури та суміжних сферах з виробленням кваліфікаційних
критеріїв для кожної сфери;
 врегулювати процедуру замовлення проектної документації після проведення конкурсу та
умови співпраці з іноземними архітекторами – переможцями конкурсу;
 установити на законодавчому рівні, що розроблення документації з просторового
планування та науково-проектної документації належить до робіт, а не послуг;
 здійснювати замовлення проектної та науково-проектної документації окремо від
замовлення на будівництво/реставрацію об’єктів;
17. у ціноутворенні у сфері містобудівної діяльності:
 скасувати державне регулювання цін у галузі будівництва: відмовитися від державного
нормування витрат ресурсів і перейти до ринкового регулювання та нормування вартості
продукції, робіт і послуг, запровадити єдиний підхід до визначення вартості і ціни у державному
і недержавному секторах економіки;
 розробити і запровадити методологію ціноутворення в галузі будівництва на основі на
концепції повної оцінки життєвого циклу об’єкта (WLA), структурувати вартість і ціну з охопленням усього життєвого циклу об’єктів;
 переорієнтувати систему ціноутворення з кошторисних розрахунків проектних рішень
на проектування оптимальної вартості (цінності) об›єкта з урахуванням повної оцінки його
життєвого циклу;
 сприяти формуванню уніфікованих регіональних інформаційних баз про актуальні ціни на
продукцію, роботи і послуги всіх учасників будівництва та експлуатації об›єктів, визначенню та
оприлюдненню регіональних вартісних (а не ресурсних) норм при обґрунтуванні інвестиційних
рішень, у проектуванні, кошторисних розрахунках підрядників, у плануванні і здійсненні витрат
на утримання та ремонт об›єктів;
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 удосконалити звітність учасників інвестиційно-будівельного процесу всіх форм власності
щодо об›єктних контрактів на закупівлю будівельної продукції (матеріалів, робіт, послуг);
 у кошторисах інвесторів перейти від вартості робіт до вартості об›єктів та конструктивних
елементів на основі міжнародної класифікації Uniformat II;
 ввести в дію єдиний будівельний класифікатор;
 у кошторисах підрядників перейти до розрахунків вартості та ціни на основі чинної структури
вартості робіт, але з використанням внутрішніх фірмових норм витрат ресурсів;
 сприяти організації недержавної системи моніторингу контрактів, аналізу, узагальнення,
постійного оновлення і публікації даних;
18. у нормативному регулюванні протягом усього життєвого циклу об’єкта будівництва – від
просторового планування до знесення об’єкта:
 сформувати вітчизняне нормативне, інформаційне та програмне забезпечення для
впровадження управління життєвим циклом об›єктів будівництва, спираючись на іноземні
аналоги, європейські та міжнародні стандарти;
 запровадити в Україні стандарти: ISO 14040 (методологія управління життєвим циклом при
експлуатації об’єктів), ISO 15686 (прогнозування термінів служби, обслуговування та заміни
об’єктів та елементів з метою безпеки) та ISO 55000 (менеджмент активів);
 розробити і реалізувати програму переходу будівельної галузі на принципи управління
життєвим циклом об’єктів;
 започаткувати ведення баз даних щодо структури і вартості контрактів учасників
інвестиційно-будівельних процесів, формування на цій основі нової кошторисно-нормативної
бази у будівництві;
 створити бази даних управителів нерухомістю і нормування експлуатаційних витрат, у тому
числі на утримання будинків та споруд;
 створити національні або адаптувати іноземні програмні комплекси для інформаційного
моделювання аналізу вартості життєвого циклу об’єкта;
 визначати і оприлюднювати фінансові параметри і методики їх застосування для проектів,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;
19. у впровадженні інформаційного моделювання будівель:
 прийняти законодавчі та нормативні акти з метою впровадження інформаційного
моделювання будівель (ВІМ);
 передбачити розроблення нормативних документів – національних стандартів
інформаційного моделювання будівель, що відповідатимуть європейським і міжнародним
стандартам;
 створити та впровадити ВІМ відповідно до міжнародних стандартів, із застосуванням
сучасних національних класифікаторів;
 створити бази даних на основі інформації виробників та постачальників будівельних
матеріалів, конструкцій, машин, механізмів, технічного і технологічного обладнання та
устаткування;
 створити єдиний інформаційний простір будівельної галузі та житлово-комунального
господарства на основі єдиної системи класифікації та кодування продукції підприємств
будівельних матеріалів, конструктивних елементів, що будуть використовуватися у процесі
проектування та їх подальшої експлуатації;
 удосконалити процеси тендерних процедур і контрактів, проектування і експертизи ВІМпроектів із застосуванням відповідних програмних комплексів, управління будівництвом та
експлуатацією будівель і споруд;
 забезпечити на етапі проведення тендерів на проектування та будівництво подання
замовником орієнтовної вартості об›єкта на основі ВІМ, запропонованої проектною
організацією;
 забезпечити вільний обмін інформацією на основі універсальних форматів даних,
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представлення проектної документації в електронному вигляді, ведення електронних архівів
проектів, баз даних об›єктів-аналогів;
 узгодити процедуру подання тендерних пропозицій підрядниками, засновану на внутрішніх
нормативах, виходячи з умов будівництва, структури організації, вартості окремих конструктивів,
з процедурою проведення тендерів на проектування та будівництво;
 забезпечити передачу інвестору всієї необхідної для експлуатації об’єкта технічної,
технологічної, економічної та звітної документації в електронному вигляді;
 запровадити систему проведення поточного та капітального ремонту будівель (споруд) та
інженерних мереж на основі ВІМ, забезпечити здійснення моніторингу поточного технічного
стану побудованих і зданих в експлуатацію об›єктів, створити банки даних об›єктів-аналогів для
їх використання у подальшому проектуванні та будівництві;
 запровадити програми підготовки та перепідготовки фахівців ВІМ у профільних закладах
вищої освіти.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
Реалізація Концепції здійснюється протягом 2019-2030 років у три етапи.
На першому етапі (2019-2020 роки) передбачається:
 прийняття проекту закону України № 6403 від 21.04.2017 та інших законопроектів у галузі
містобудування, поданих на розгляд Верховної Ради України восьмого скликання як перехідного
законодавства;
 розроблення та внесення змін до підзаконних нормативних актів (до яких можна внести зміни
без внесення змін до законів України) щодо реалізації визначених Концепцією шляхів та способів
розв›язання проблем, зокрема щодо: процедури проведення громадського обговорення;
порядку здійснення експертизи проектів будівництва; порядку розроблення документації
з просторового планування (містобудівної документації); порядку створення державного
реєстру просторового планування, порядку надання документів, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт; порядку ведення реєстру документів, що дають право на
виконання будівельних робіт; порядку прийняття об›єктів в експлуатацію; запровадження
електронних кабінетів будівельної компанії та відповідальних виконавців окремих видів робіт
(послуг), пов›язаних із створенням об›єктів архітектури; усунення дискреційних повноважень
органів державного архітектурно-будівельного контролю, державного архітектурнобудівельного нагляду; розширення змістовного та функціонального наповнення Реєстру
атестованих осіб; розроблення єдиного класифікатора видів функціонального призначення
та цільового призначення земельної ділянки та інших передбачених планом впровадження
цієї Концепції нормативно-правових актів; включаючи скасування вимог до просторового
планування, які в даний час встановлюються державними будівними нормами, документами у
галузі стандартизації будівництва та іншими ненормативними документами;
 розроблення проекту Містобудівного кодексу України та пакета проектів законів України,
що визначені Концепцією в рамках реформування публічного управління у сфері містобудівної
діяльності і їх прийняття Верховною Радою;
 включення до проекту Містобудівного кодексу України вимоги щодо забезпечення участі
громади у формуванні завдань та визначенні цілей діяльності, пов’язаної з розвитком територій
та використанням земель для інтегрованого розвитку населених пунктів;
 подання проекту Містобудівного кодексу України та пакета проектів законів України на
розгляд Верховної Ради України та їх прийняття;
 проведення організаційно-роз’яснювальних заходів серед представників органів місцевого
самоврядування для стимулювання їх до затвердження документації з просторового планування
(містобудівної документації) на місцевому рівні;
 надання Державною архітектурно-будівельною інспекцією України в порядку, визначеному
законом, загальних консультацій щодо провадження будівельної діяльності з максимальною
деталізацією передбачених законодавством дозвільних процедур для всіх класів наслідків
(відповідальності) та особливих умов;
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 розроблення спеціалізованих програм за напрямами галузевого розвитку, визначеними
цією Концепцією (впровадження страхування в галузі будівництва, ВІМ-технологій, перехід до
нової моделі ціноутворення з урахуванням повного життєвого циклу об’єкта, реформування
професійної та академічної освіти в галузі архітектури та будівництва тощо);
 визначення та нормативне закріплення форм, змісту і технологічної основи створення та
використання документації з просторового планування та проектної документації;
 визначення та нормативне закріплення уніфікованих вимог до формату, порядку створення,
обміну, зберігання та виправлення даних реєстрів, їх технічної інтероперабельності, неперетинного узгодження даних у відповідних електронних реєстрах;
 запровадження єдиної топографічної основи у державній системі координат, забезпечення
відкритого доступу до неї;
 створення містобудівного кадастру, Реєстру геопросторових даних технічної інвентаризації та
обліку об›єктів нерухомого майна, Адресного реєстру із просторовою прив’язкою (визначення
джерел фінансування, організаційних заходів, розроблення плану роботи, визначення технічних
вимог і технічного завдання, шляхів інтеграції з іншими реєстрами тощо);
 перегляд вимог щодо повноти та формату даних діючих реєстрів;
 здійснення Державним агентством з питань електронного урядування України заходів
контролю за додержанням вимог законодавства щодо наповнення передбачених
законодавством баз даних та реєстрів;
 запровадження електронних кабінетів будівельних компаній, архітекторів та інженерів
технічного нагляду, через які буде здійснюватися взаємодія з уповноваженими органами
містобудування та архітектури, органами державного архітектурно-будівельного контролю;
 затвердження переліку спеціальностей, необхідних у сфері містобудівної діяльності,
визначення закладів освіти, що здійснюватимуть підготовку таких фахівців, розроблення паспортів
спеціальностей, освітніх стандартів і навчальних програм, запровадження програм підготовки
та перепідготовки фахівців за Єврокодами, розроблення та запровадження державних програм
пріоритетного розвитку спеціальностей, за якими дефіцит фахівців є критичним.
На другому етапі (2021-2024 роки) передбачається:
 забезпечення супроводу законопроектів, поданих до Верховної Ради України, що визначені
цією Концепцією;
 розроблення та затвердження підзаконних нормативних актів, необхідних для повноцінної
реалізації положень Містобудівного кодексу України;
 узгодження норм Земельного кодексу із майбутнім Містобудівним кодексом;
 оновлення раніше затвердженої документації з просторового планування (містобудівної
документації) на місцевому рівні з метою приведення у відповідність з вимогами Містобудівного
кодексу України;
 перехід на використання ВІМ-технологій у розробленні проектів будівництва об›єктів класів
наслідків (відповідальності) СС3 та об›єктів незалежно від класу наслідків, що виконуються
із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та
організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії;
 перехід до параметричного методу нормування, розроблення будівельних норм у новому форматі;
 перехід до надання містобудівних умов та обмежень у вигляді витягу з детального плану
території з урахуванням місцевих правил регулювання забудови та до автоматичного надання
вихідних даних для проектування у вигляді витягу із містобудівного кадастру;
 забезпечення інтеграції містобудівного кадастру з Державним земельним кадастром,
Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Реєстром геопросторових даних
технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, Адресним реєстром (включаючи
інтеграцію реєстрів пам’яток культурної спадщини, екологічних та інших природоресурсних
кадастрів та реєстрів);
 реалізація пілотного проекту з автоматизованого надання та реєстрації у містобудівному
кадастрі документів, що дають право на проведення підготовчих та будівельних робіт, реєстрації

КОНЦЕПЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
декларацій та актів про готовність об›єктів до експлуатації;
 запровадження у форматі пілотних проектів виконання функцій державного архітектурнобудівельного контролю із залученням страхових компаній та/або саморегулівних організацій;
 розроблення пропозицій щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових
актів України за результатами моніторингу реалізації пілотних проектів.
На третьому етапі (2025-2030 роки) передбачається:
 забезпечення моніторингу реалізації Концепції, розроблення пропозицій щодо внесення
змін до законів та інших нормативно-правових актів України за результатами моніторингу;
 удосконалення механізмів публічного управління у сфері містобудівної діяльності на основі
партнерських відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів
громадянського суспільства;
 повний перехід на використання ВІМ-технологій у розробленні проектів будівництва,
автоматичне надання містобудівних умов та обмежень та реєстрація документів, що дають
право на проведення підготовчих та будівельних робіт тощо, запровадження нових правил
здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду на всій території України.

РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ, ГРОМАДЯН І БІЗНЕСУ
Реалізація цієї Концепції дасть змогу забезпечити координацію діяльності міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правового регулювання
питань, зазначених у Концепції, що зачіпають різні інтереси, вимагають солідарної участі всіх
суб›єктів публічного управління у сфері містобудівної діяльності – влади, громадян і бізнесу.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
1. Реформування сфери містобудівної діяльності, просторового планування та галузі
будівництва на основі загальної політики розвитку регіонів та населених пунктів відповідно до
рекомендацій Нової програми розвитку міст, ухваленої Конференцією ООН з житла і сталого
міського розвитку (Хабітат-III) та Лейпцизької хартії, кращих світових практик.
2. Запровадження публічного управління у сфері містобудівної діяльності, що забезпечить ефективну рівноправну співпрацю органів державної влади та органів місцевого
самоврядування із громадянським суспільством та іншими заінтересованими сторонами у
розробленні та реалізації державної містобудівної політики, пріоритетними цілями якої стануть
людиноцентричність та суспільний розвиток.
3. Покращення інвестиційного клімату.
4. Розроблення та прийняття Містобудівного кодексу України, інших нормативно-правових
актів у сфері містобудування, гармонізація законодавства України.
5. Зменшення часу проходження дозвільних процедур в галузі будівництва.
6. Мінімізація корупційних ризиків у сфері містобудівної діяльності.
7. Забезпечення єдності та публічності всієї інформації у сфері містобудівної діяльності.
8. Забезпечення інформаційної, правової та фінансової підтримки реформ адміністративнотериторіального устрою, житлово-комунального господарства тощо.
9. Формування сприятливого життєвого середовища для населення.
10. Збереження культурної спадщини та дотримання екологічних вимог.
11. Значне підвищення якості просторового планування, проектування та будівництва,
підвищення ефективності використання матеріальних і людських ресурсів.
12. Запровадження системи моніторингу у сфері містобудівної діяльності на засадах
об›єктивності, достовірності інформації, мінімального впливу людського фактора, автоматизованого формування інформації про стан містобудівної діяльності.
13. Розширення доступу громадян до підготовки і прийняття рішень, посилення громадського
контролю за діями влади, сприяння досягненню консенсусу при прийнятті рішень у сфері
містобудівної діяльності.

КОНЦЕПЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
14. Усунення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових
даних на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування.
15. Реформування системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
16. Підвищення кваліфікації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов›язаних із створенням
об›єктів архітектури.
17. Гнучке реагування закладів вищої та професійної освіти на зміни у сфері містобудівної
діяльності

ОБСЯГ ФІНАНСОВИХ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ, ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, до
повноважень яких належить вирішення питань, зазначених у Концепції, а також за рахунок коштів
місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.
Обсяги фінансування заходів уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного та
місцевих бюджетів.

Інфографіки

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

МЕТА: створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов реформування
будівельної галузі через систему публічного управління

Основні завдання Концепції:
забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних
інтересів;
реформування структури управління у сфері містобудівної діяльності;

чіткість та однозначність містобудівного законодавства;

максимальна автоматизація дозвільних процедур;

підвищення компетентності та конкуренції учасників будівельного ринку;

збільшення ролі громадянського суспільства у прийнятті рішень в галузі містобудування;

збереження повноцінного життєвого середовища, довкілля та культурної спадщини при
розміщенні об'єктів будівництва;
ефективний контроль і нагляд в галузі будівництва, механізми відповідальності за порушення
містобудівного законодавства, прозорості та публічності здійснення дозвільних процедур;
розроблення системи обліку, оприлюднення та моніторингу містобудівної документації
(документації з просторового планування), ведення містобудівного кадастру;
підвищення ролі саморегулівних організацій у сфері містобудівної діяльності

Строки реалізації Концепції:

ДО 2030 РОКУ
Поетапно шляхом розробки та виконання Плану заходів.

КЛЮЧОВІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ
ВИМАГАЄ В ОСНОВНОМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Пропозиції, впровадження яких вимагає в основному
нормативно – правового регулювання
Розробка та затвердження Містобудівного кодексу України.
Імплементація в національне законодавство Регламенту (ЄС) № 305/2011 від 9 березня 2011
року «Про встановлення гармонізованих умов для реалізації будівельної продукції та скасування Директиви Ради 89/106 / ЄЕС» шляхом прийняття закону та низки підзаконних актів.
Розроблення та запровадження єдиного класифікатора, що поєднує види функціонального
призначення території та цільового призначення земельної ділянки.
Законодавче визначення того, що містобудівна документація нижчого рівня не може суперечити документації вищого рівня.
Перехід до параметричного методу нормування: розроблення будівельних норм у новому форматі.
Розробка і реалізація програми переходу будівельної галузі на принципи управління життєвим
циклом об’єктів. Встановлення вимог до експлуатації будівель і споруд під час проектування
з метою безпечного використання об'єкта будівництва упродовж нормативного строку
експлуатації.
Скасування державного регулювання цін у будівництві: відмова від державного нормування
витрат ресурсів і перехід до ринкового регулювання та нормування вартості продукції, робіт,
послуг.
Установлення порядку компенсації приватним власникам (у разі зменшення) та відповідним
місцевим бюджетам (у разі зростання) зміни вартості земельних ділянок, будівель і споруд, що
відбулася внаслідок затвердження містобудівної документації.
Приведення законодавства України про публічні закупівлі у відповідність до вимог Директиви
2014/24/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі щодо врахування особливостей закупівлі робіт із розробки містобудівної та проектної
документації за якісними критеріями.
Установлення на рівні закону процедур надання дозвільних документів із автоматизованих баз
даних з виключенням дискреційних повноважень.
Перерозподіл функцій між центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, саморегулівними організаціями та іншими суб’єктами ринку на засадах
справедливого розподілу ризиків і відповідальності. Проведення подальшої децентралізації
шляхом передачі повноважень страховим компаніям, саморегулівним організаціям та іншим
професійним об’єднанням.
Створення комплексної законодавчої основи саморегулювання шляхом запровадження міжнародно визнаних його інструментів. Посилення персональної та корпоративної відповідальності
членів саморегулівних організацій. Удосконалення механізмів відшкодування збитків, порядку
делегування саморегулівним організаціям повноважень, визначення підстав і механізмів їх
відкликання.
Запровадження ефективної системи страхування в будівництві залежно від можливих збитків
та ступеня ризиків: визначення переліку видів обов'язкового та добровільного страхування;
встановлення вимог до страхових компаній та фахівців. Запровадження інституту представника страховика та залучення інженера-консультанта для перевірки проектно-кошторисної
документації, обстеження об'єкта, оцінки ризиків, незалежного нагляду та супроводження
будівництва.

КЛЮЧОВІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ
ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ В ОСНОВНОМУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Пропозиції, реалізація яких передбачає здійснення
в основному організаційних заходів

Упровадження в дію єдиної картографічної основи в державній системі координат УСК-2000.
Створення Містобудівного кадастру як основи системи управління містобудівними процесами та єдиного публічного джерела отримання всієї інформації про містобудівну діяльність.
Набрання чинності містобудівною документацією (документацією з просторового планування)
лише з моменту внесення до містобудівного кадастру та після перевірки на відповідність
містобудівній документації вищого рівня.
Інформаційна інтеграція Містобудівного, Державного земельного кадастру, Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, геопросторових даних технічної інвентаризації та
обліку об’єктів нерухомого майна, єдиного адресного реєстру (включаючи інтеграцію реєстрів
пам’яток культурної спадщини, екологічних та інших кадастрів та реєстрів).
Удосконалення форм, змісту, технологічної основи розроблення і використання містобудівної
та проектної документації. Установлення уніфікованих вимог до створення, обміну, зберігання,
виправлення та формату реєстрових даних, їх інтероперабельності.
Фінансування розроблення містобудівної документації за рахунок коштів відповідних місцевих
бюджетів, коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції з Державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів.
Упровадження цифрових ГІС і BIM-технологій як інструменту підвищення якості документації
з просторового планування та проектної документації на будівництво об'єктів, створення
неперервного процесу проектування, реалізації та моніторингу містобудівної діяльності.
Забезпечення реалізації детальних планів територій у частині здійснення комплексності та
черговості забудови.
Посилення впливу громадськості на прийняття рішень: забезпечення доступу громадськості
до процесу планування на початкових етапах, починаючи з планування стратегій розвитку
територій; запровадження дієвих механізмів громадської участі; підвищення ролі громадськості
в роботі дорадчих органів та вдосконалення способів добору до них відповідних представників; можливість скасування містобудівної документації у випадку порушення процедур участі
громадськості.
Обов’язковість внесення в містобудівну документацію та дотримання під час здійснення
містобудівної діяльності обмежень, установлених законодавством, про охорону довкілля та
культурної спадщини. Забезпечити внесення до ДЗК всіх обмежень у використанні земель, які
мають відображатися і в містобудівному кадастрі.
Проведення реінжинірингу дозвільних процедур, яким буде забезпечено спрощення, автоматизацію, публічність, транспарентність і безконтактність. Виконання всіх адміністративних та
дозвільних процедур у будівництві через автоматизовану систему.
Запровадження публічних реєстрів перевірок архітектурно-будівельного контролю та нагляду,
встановлення строків і порядку таких перевірок.
Відмова від практики погодження вимушених відхилень від будівельних норм.
Удосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної
освіти, доведення якості освіти до рівня сучасних світових стандартів навчального процесу,
приведення переліку спеціальностей та змісту навчання у відповідність до потреб галузі,
підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) у сфері
містобудування.
Посилення захисту прав споживачів шляхом підвищення рівня поінформованості про якість і
безпеку споруд та будівельних виробів. Визначення функцій державних органів у сфері формування й реалізації політики з питань технічного регулювання в будівництві. Установлення
основних вимог до споруд та будівельних матеріалів, ідентичних із європейськими.

ІНФОРМАЦІЙНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

ПРОБЛЕМА: відсутність єдиного транспарентного середовища публічної інформації спричиняє
неузгодженість та складність дозвільних процедур
ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

У країні досі не створено містобудівний кадастр і єдиний адресний
реєстр.

Забезпечити створення та функціонування містобудівного кадастру всіх рівнів на основі використання геоінформаційних технологій у якості інтерактивної системи.
Забезпечити створення єдиного адресного реєстру.
Встановити законодавчу вимогу щодо погодження,
затвердження та набуття чинності містобудівною документацію виключно після її внесення до містобудівного
кадастру відповідного рівня.

Відсутнє цілісне правове поле функціонування та інформаційної взаємодії
різних кадастрів та реєстрів.

Забезпечити створення цілісного правового поля функціонування та інформаційної взаємодії містобудівного,
Державного земельного кадастрів, Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, реєстрів (переліків)
об'єктів культурної спадщини, екологічних та інших
офіційних кадастрів, реєстрів і баз даних. Організувати
електронну взаємодію містобудівного кадастру із зазначеними вище кадастрами та реєстрами за допомогою
СЕВ ДЕІР «Трембіта».

Відсутні єдині вимоги до створення,
обміну, зберігання, виправлення та
формату реєстрових даних.

Встановити уніфіковані вимоги до створення, обміну,
зберігання, виправлення та формату реєстрових даних,
їх технічної та семантичної інтероперабельності, неперетинного (недублюючого) узгодження об'єктів відповідних
публічних електронних реєстрів.

Неузгодженими є базові класифікатори, що використовуються
при веденні кадастрів та реєстрів.
Відсутній єдиний термінологічний
апарат у сфері містобудування.

Забезпечити уніфікацію та узгодженість державних
класифікаторів, які використовуються в галузі містобудування, а також створення єдиного термінологічного
апарату в галузі містобудування.

Неунормоване питання технічної
інвентаризації, обліку та державної
реєстрації нерухомого майна.

На законодавчому рівні забезпечити створення Кадастру
об’єктів нерухомого майна як окремої інтероперабельної
геоінформаційної системи.

Дані, що продукуються в результаті
здійснення різних робіт, дублюються
й неузгоджуються (зокрема, через
використання замість єдиної державної системи координат УСК-2000
інших застарілих та місцевих систем
координат).

Прийняти Закон України “Про національну інфраструктуру
геопросторових даних” і забезпечити впровадження в дію
єдиної картографічної основи в державній системі координат УСК-2000, забезпечивши відкритий доступ до неї.

Відсутнє єдине транспарентне середовище публічної інформації у сфері
містобудування.

Сприяти створенню єдиного транспарентного середовища публічної інформації в галузі містобудування та
максимальній автоматизації взаємодії суб'єктів містобудівних відносин.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ

ПРОБЛЕМА: веузгодженість земельного та містобудівного законодавства, понятійнотермінологічних апаратів, інформаційного поля та документації спричиняє надмірне ускладнення
процедур надання земельних ділянок для будівництва
ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

Окреме існування спорідненої
містобудівної та землевпорядної
документації

Забезпечити взаємну інтеграцію містобудівної та землевпорядної документації шляхом законодавчого забезпечення їх послідовної розробки.

Неузгодженість класифікаторів
видів функціонального та цільового
призначення

Уніфікувати і взаємно узгодити як єдиний нормативно-правовий акт класифікацію видів функціонального
призначення території з класифікацією видів цільового
призначення земельних ділянок і класифікатором будівель та споруд.

Неузгодженість містобудівного і
земельного законодавства в питаннях
установлення та зміни цільового
призначення земельних ділянок, що
надаються для містобудівних потреб.

Обов’язкове дотримання містобудівної документації
при формуванні земельних ділянок. Зміна цільового
призначення земельних ділянок для його приведення у
відповідність до затвердженого детального плану території має здійснюватися за заявою власника (користувача)
земельної ділянки.

Розірваність правової долі земельних
ділянок та розміщених на них будівель
і споруд, складний порядок передачі
у власність (користування) земельних
ділянок під наявними об’єктами
нерухомого майна

Власникам будівель і споруд, право власності на нерухоме
майно яких зареєстроване у встановленому законодавством порядку, має бути надане право складати документацію із землеустрою щодо формування земельних
ділянок для їх експлуатації та проведення експертної
грошової оцінки таких ділянок без надання окремого
дозволу органами влади.

Відсутні механізми компенсації
зміни у вартості земельних ділянок
при затвердженні містобудівної
документації

Зміна цільового призначення земельних ділянок для
містобудівних потреб, що призводить до збільшення
ринкової вартості земель, повинна здійснюватися після
сплати у відповідний місцевий бюджет власником
земельної ділянки (землекористувачем) більшої частини
різниці в ринковій вартості ділянки до та після зміни
призначення.

Сервітутне право обмежено використовується для потреб будівництва

Деталізувати вимоги щодо користування земельними
ділянками на праві публічного сервітуту та суперфіцію
для забезпечення суспільних інтересів, а також при
розміщенні об’єктів благоустрою, інфраструктури тощо,
в тому числі порядок визначення плати за користування
земельними ділянками (їх частинами).

Непублічність документації із землеустрою та оцінки земель

Запровадити оприлюднення документації із землеустрою
включно з дозвільними документами, що супроводжують
її розроблення, а також документації з оцінки земельних
ділянок.

Будівництво об'єктів у підземному та
надземному просторі не унормувано

Унормувати земельні, фіскальні та інші відносини, що
виникають при будівництві об'єктів у підземному та
надземному просторі.

Багатократні перевірки відповідності
землевпорядної документації вимогам законодавства

Упровадження принципу «єдиного дотику», за яким перевірка документації вимогам законодавства здійснюється
один раз при реєстрації ділянки в земельному кадастрі.
Скасувати окремі процедури погодження документації із
землеустрою, здійснення державної експертизи, а також
видачі дозволів на зняття родючого шару ґрунту.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

ПРОБЛЕМА: безсистемне просторове планування перешкоджає розвиткові населених пунктів,
створює некомфортне середовище життєдіяльності
ПРИЧИНИ

Великі темпи будівництва досягаються за рахунок ігнорування
системних підходів до розвитку міст,
руйнування їхньої планувальної
структури, незабезпечення мети комфортності та безпечності проживання

Неузгодженість наявних законодавчих
актів між собою та відсутність єдиного
системного документа в питаннях
регулювання містобудівної галузі.
Відсутність політичної волі на запровадження позитивних змін – блокування прийняття проекту 6403

РІШЕННЯ
Запровадити замість принципу економічної вигоди
пріоритетність принципу людиноцентричності при плануванні територій, створення комфортного середовища
для проживання людини.
Забезпечити перехід від простого розподілу території за
функцією до планування процесів розвитку території з
урахуванням ресурсів у часі.
Територіальне планування є фундаментом для системи
планування громад (концепція “Інтегрованого міського
розвитку”).
Якомога швидше прийняти Містобудівний кодекс, який
має замінити всі містобудівні закони, інкорпорувати більшість будівельних норм та надати їм силу закону; запропонувати чітке регулювання суміжних сфер, усунувши
суперечності з іншими галузями законодавства.
Прийняти Законопроект № 6403 як перший етап на
шляху до систематизації та гармонізації законодавства у
сфері містобудування.

Неоднозначність норм статті 19
Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" обумовлює
затвердження ДПТ, які змінюють
функціональне призначення територій, визначене генеральним планом

Прийняти зміни до вказаної норми, передбачивши, що
функціональне призначення території в детальному плані
не може відрізнятися від функціонального призначення
відповідної території, визначеного в генеральному плані
населеного пункту або плані об’єднаної територіальної
громади.

Відсутність реального зв’язку між
програмами соціально-економічного розвитку та містобудівною
документацією

Запровадити обов’язкове врахування вимог та заходів,
передбачених містобудівною документацією, при
розробці та реалізації програм соціально-економічного
розвитку, що вже передбачено законопроектом 6403.

Неузгодженість містобудівного та
пам’ятко-охоронного законодавства,
незатвердження історико-архітектурних опорних планів (ІАОП) та
недотримання їхніх положень

Відсутність кваліфікованих фахівців у
галузі містобудування та професійних
кадрів в органах місцевого самоврядування, необхідність підвищення
якості освіти в містобудівній сфері

Забезпечити взаємозв’язок між дозвільними документами на будівництво та дозвільними документами у сфері
охорони культурної спадщини, а також приписом органу
охорони культурної спадщини з дозвільними документами в будівництві.
Удосконалити процедуру затвердження ІОАП – остаточне
затвердження Мінкультом; підсилення ваги ІОАП шляхом
надання статусу вихідних даних при розробці містобудівної документації (передбачено 6403).
Передбачити, що освіта в містобудівній галузі, будівельній та архітектурній сферах має здобуватися в
спеціалізованих архітектурно-будівельних вишах (а не на
факультетах неспеціалізованих вишів).
Підвищення кваліфікації має відбуватися періодично, за
єдиними програмами, розробленими ЦОВВ у сфері будівництва, архітектури та містобудування і затвердженими
ЦОВВ у сфері освітньої діяльності.
Мінрегіону забезпечити створення школи головних архітекторів з метою підготовки якісних кадрів для органів
місцевого самоврядування та галузі в цілому.

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ПРОБЛЕМА: неякісна містобудівна документація зупиняє сталий розвиток населених
пунктів та їх економічне зростання
ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

Розроблення неякісної містобудівної
документації спричиняє дисбаланс
розвитку територій, невідповідність
розробленої і вже затвердженої
документації законам та ДБН.

Передбачити здійснення комплексної експертизи для всіх
видів містобудівної документації, а також на рівні закону
визначити порядок здійснення стратегічної екологічної
оцінки містобудівної документації (ці заходи є в законопроекті 6403).

Відсутність містобудівної документації для об’єднаних територіальних
громад

Запровадити новий вид містобудівної документації на
місцевому рівні – план об'єднаної територіальної громади, який передбачено законопроектом 6403.

Розробка містобудівної документації
за кошти інвесторів призводить до
повного ігнорування державних і
громадських інтересів та дисбалансу
в розвитку територій

Фінансування розроблення містобудівної документації
має здійснюватися за рахунок державного, відповідних
місцевих бюджетів, коштів Державного фонду регіонального розвитку та субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам.

Суб’єкти владних повноважень не
надають вихідних даних для розробки містобудівної документації

На законодавчому рівні встановити відповідальність
замовників та посадових осіб за ненадання або невчасне
надання даних для розробки містобудівної документації.
Запровадити проектування на основі комплексного використання ГІС-технологій і баз геопросторових даних;
Передбачити перехід від картографічного до геоінформаційного моделювання та прогнозування розвитку території.

Відсутність єдиної топографічної
основи та єдиного підходу до виконання робіт.
Недосконала форма подання проектів містобудівної документації.

Інтегрувати кадастрові і проектно-планувальні системи
в інфраструктуру геопросторових даних на основі
уніфікованих цифрових моделей місцевості та цифрових
моделей уявлення проектно-планувальних рішень у
вигляді профільних наборів геопросторових даних.
Запровадити виконання робіт із розробки містобудівної
документації в електронному вигляді з використанням
даних містобудівного кадастру та інших державних
реєстрів і кадастрів.

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ
Установити законодавчу заборону на затвердження
землевпорядної документації, яка суперечить вимогам
містобудівної документації або не враховує їх.

Неузгодженість положень містобудівної та землевпорядної документації,
ігнорування вимог ч. 2 ст. 25 та ч. 4 ст.
26 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»

Змінити порядок погодження землевпорядної документації передбачивши, що органи містобудування та
архітектури до розроблення проекту мають перевірити
відповідність намірів чинній містобудівній документації,
а цільове призначення ділянки – функціональному
призначенню території.
Затвердити Класифікатор функціонального призначення
територій, узгодженого з класифікацією цільового
призначення земельних ділянок ( законопроект 6403).

План зонування, не маючи ознак
містобудівної документації, часто є
механізмом зміни функціонального
призначення територій і, відповідно
до цього, відведення земельних
ділянок.

Запровадити нові підходи до зонування територій та
правил регулювання забудови територій: план зонування
(зонінг) має набути статусу нормативно-правового акта
органу місцевого самоврядування і стати частиною місцевих правил регулювання забудови (передбачено 6403).

Відсутність контролю за розробленням та реалізацією містобудівної
документації, за відповідністю її
законодавству, будівельним нормам
та документації вищого рівня

Забезпечити створення державного органу, який буде
здійснювати контроль і нагляд, або надання відповідних
повноважень уже наявному органу державної влади.

Недосконалі механізми залучення
громади до розроблення містобудівної документації.

Забезпечити розміщення на веб-порталі відкритої
інформації стосовно сучасного стану та перспектив
розвитку території на постійній основі для доступу
громадськості.

Відсутність персональної відповідальності за порушення містобудівної
документації та прийняття неправомірних рішень, що порушують
містобудівне законодавство.

На законодавчому рівні визначити порядок притягнення
та види відповідальності посадових осіб органів публічної влади за порушення містобудівної документації та
прийняття неправомірних рішень, що порушують містобудівне законодавство; передбачити механізми усунення
негативних наслідків і порушень, спричинених такими
незаконними рішеннями та порушенням містобудівної
документації.

МІСЦЕВІ ПРАВИЛА РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ЗОНІНГУ

План зонування території (зонінг)

Місцеві правила регулювання забудови

Відповідно до чого розробляються
 на основі генерального плану населеного пункту

 відповідно до затвердженого генерального
плану населеного пункту (чи плану об’єднаної
територіальної громади)

 у складі генерального плану і/або як окремий
документ

 як окремий нормативно-правовий акт

Статус
Містобудівна документація місцевого рівня

Нормативно-правовий акт органу місцевого
самоврядування

Мета розроблення
Для визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон
(на основі затвердженої містобудівної документації)

Для реалізації містобудівної документації (документації з просторового планування) на місцевому рівні,
створення умов для залучення інвестицій та прозорого здійснення господарської діяльності, шляхом
визначення на рівні нормативно-правого акта:
 умов планування і забудови територій
 правових та планувальних обмежень
 дозволених видів використання земельних ділянок у межах виділених функціональних зон населених пунктів (чи об’єднаних територіальних громад)
 порядку відносин у процесі здійснення містобудівної діяльності.

Склад
1. Графічна частина – план зонування території
2. Текстова частина – Пояснювальна записка, у якій
встановлюється:

1. Текстова частина включає:
 порядок планування, забудови та іншого
використання території

 сукупність обов’язкових вимог до використання
земельних ділянок, що потрапляють у відповідну
зону

 регулювання земельних відносин під час
забудови території та будівництва на окремих
земельних ділянках

 дозволені види використання території земельних ділянок, граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок

 основні вимоги щодо забудови та благоустрою
міста

 граничні параметри дозволеного будівництва і
реконструкції об’єктів нерухомості
 обмеження використання земельних ділянок та
об’єктів нерухомості, що встановлюються відповідно до законодавства України

 планувальні, історико-культурні природоохоронні обмеження щодо використання окремих
територій
 порядок здійснення інвестиційної та містобудівної діяльності, пов’язаної з новим будівництвом,
реконструкцією, реставрацією, капітальним
ремонтом об’єктів будівництва тощо.
2. Графічна частина включає:
план зонування території, розроблений на основі
генерального плану (чи плану об’єднаної територіальної громади)

Альтернативна версія: Замість існуючої 3-рівневої системи: генеральний план, план зонування, детальний
план території, може виявитися доцільним вилучити другий рівень, як інші європейські країни. Альтернативна
модель включає лише два рівня просторових планів: генеральний план (генплан) і детальний план території.
Ця версія буде розглядатись під час виконання Плану заходів по реалізації Концепції.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ПРОБЛЕМА: негативний вплив містобудівної діяльності на стан довкілля

ПРОБЛЕМИ

РІШЕННЯ

Відсутність конкретних механізмів
для забезпечення досягнення цілей
сталого розвитку.

Забезпечити дотримання положень концепції сталого
розвитку та ратифікованих Україною міжнародних актів
щодо потреб як економічного та соціального розвитку,
так і охорони довкілля.

Формальне врахування завдань зі
збереження довкілля в проектних
рішеннях документації з просторового планування та будівництва.

Охорона довкілля має стати невід’ємною інтегрованою
складовою будь-яких рішень документації з просторового планування та проектування будівництва, спрямованою на попередження негативного впливу на довкілля
на етапі планування майбутньої економічної діяльності,
державної політики, складання планів та програм
розвитку.

Неоднозначно визначений порядок
проведення громадських обговорень
проектів в рамках процедур СЕО та
ОВД.

Деталізувати порядок проведення громадських обговорень проектів у рамках процедур СЕО та ОВД, визначити
права та обов’язки всіх учасників обговорень.

Нормативна неврегульованість поводження з побутовими та промисловими відходами, низька енергоефективність інфраструктури населених
пунктів, високий обсяг надходження
шкідливих речовин в повітря, зменшення площ земель, відведених під
санітарно-захисні зони.

Заохочувати населення до роздільного збору побутових відходів, міста – до будівництва сміттєпереробних
підприємств, власників виробництв – до заходів із
запровадження технологій з нижчим ступенем впливу на
довкілля та зменшення енергоспоживання, використання
відновлювальних джерел енергії.

Недостатня інтеграція концепції
екологічної мережі до практики
просторового планування.

Розробити методологічну основу інтеграції концепції
екологічної мережі до практики просторового планування з метою забезпечення екологічної стійкості й
формування екологічного каркасу території держави та
окремих регіонів.

Неузгодженість процедур СЕО та ОВД
з процедурою комплексної містобудівної експертизи

Усунути дублювання процедури СЕО та ОВД з експертизою проектів будівництва та комплексною містобудівною
експертизою шляхом уточнення складу експертів, що
залучаються до її проведення.

Відсутність кваліфікованих фахівців
з питань оцінки стану та охорони
навколишнього природного
середовища.

Визначити кваліфікаційні вимоги до фахівців, які залучаються до оцінки природних умов та ресурсів, охорони
довкілля в рамках опрацювання містобудівної документації та проектів будівництва, у тому числі підготовки
звітів про СЕО і ОВД.

Недостатній рівень доступності вихідних даних для розробників документації з просторового планування та
проектів будівництва.

Забезпечити створення цілісної системи моніторингу
довкілля. Визнати необхідні для здійснення просторового планування дані даними для цілей публічного
управління. Сформувати єдину інформаційну систему з
відкритим доступом органів публічного управління до
зазначених даних.

ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ПРОБЛЕМА: в Україні в результаті стихійного будівництва, зумовленого інвестиційною привабливістю
історичних центрів, відбувається безкарне доведення до аварійного стану й умисне руйнування та знесення
об’єктів культурної спадщини з подальшим зведенням на їх місці нових споруд, ігнорування та порушення
вимог і обмежень щодо будівництва в історичних ареалах, охоронних зонах і зонах охорони пам’яток
ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

Руйнація культурної спадщини з
метою нового будівництва

Стратегічна пріоритетність збереження спадщини в усіх
інвестиційно-проектних циклах. Перехід від ідеології
охорони до ідеології збереження спадщини — ощадливого, виваженого управління історичними ресурсами з їх
застосуванням у динамічних процесах сучасного соціокультурного життя. Будь-яке будівництво на історичних територіях має бути підпорядковане завданням збереження
спадщини.

Відсутність ефективного управління
історико-культурними ресурсами

Створення єдиного органу зі збереження культурної
спадщини з підпорядкованою йому системою місцевих
органів, з відповідними повноваженнями, фінансуванням
та закріпленням на законодавчому рівні.

Незахищеність об’єктів культурної
спадщини через їх відсутність у
Реєстрі

Створення єдиного публічного Державного реєстру
об’єктів культурної спадщини як електронної системи
розподіленої бази даних, який об’єднає всі наявні
реєстри/переліки об’єктів спадщини й автоматично буде
взаємодіяти з галузевими електронними реєстрами,
кадастрами тощо.

Неповнота і суперечливість нормативно-правової бази

Імплементація вимог та зобов’язань міжнародних документів. Уніфікація в підходах до збереження культурної
спадщини, процедур і механізмів контролю та нагляду.
Посилення на законодавчому рівні адміністративної,
кримінальної та фінансової відповідальності за спричинення шкоди об’єктам спадщини. Чітке розмежування
прав та обов’язків держави і територіальних громад та їх
адміністративно-правових повноважень.

Відсутність зв’язку пам’яткоохоронного законодавства із законодавством інших галузей

Узгодження пам’яткоохоронного законодавства з
вимогами містобудівного, земельного законодавства
та законодавства про дозвільну систему й адміністративні послуги. Орган збереження культурної спадщини
повинен бути залучений до процесу видачі документів,
які дають право на виконання підготовчих і будівельних
робіт. Припис органу має бути підставою для зупинки дії
дозволу на виконання будівельних робіт.

Брак взаємодії зі стейкхолдерами,
які мають різні позиції, суперечливі
інтереси

Формування ефективної моделі державно-приватного
партнерства з використанням юридичних норм прямої
дії. Упровадження Єдиного державного реєстру спеціалістів, установ та організацій, що виконують науково-дослідні, науково-проектні, експертні та виробничі роботи
на об’єктах культурної спадщини.

Критичне зниження громадської обізнаності щодо культурної спадщини

Активна популяризація цінностей культурної та історичної пам’яті суспільства, підвищення громадської обізнаності стосовно збереження культурної спадщини.

Відсутність дієвого громадського
контролю за збереженням нерухомої
культурної спадщини

Публічність процедур розгляду та погодження документації щодо земельних робіт, містобудівних перетворень
в історичних населених місцях. Проведення громадських
експертиз проектів нормативно-правових актів з питань
збереження культурної спадщини. Запровадження
обов’язкових громадських слухань проектів будівництва
в історичних ареалах населених місць.

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ПРОБЛЕМА: необхідність створення системи технічного регулювання будівництва, спроможної
гармонійно інтегруватись до системи технічного регулювання Європейського Союзу; відсутність передумов для підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА);
Поширення вимог Технічного регламенту на весь життєвий цикл будівель та споруд.
ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

Чинний Технічний регламент будівельних
виробів, будівель і споруд, розроблений з
урахуванням європейської Директиви Ради
89/106/ ЄЕС, потребує оновлення та прийняття
нового законодавчого акта, що імплементує в національне законодавство Регламент
(ЄС) № 305/2011 від 9 березня 2011 р.

Гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС шляхом прийняття Закону України,
що імплементує Регламент (ЄС) № 305/2011 від 9
березня 2011 р. «Про встановлення гармонізованих умов для реалізації будівельної продукції та
скасування Директиви Ради 89/106/ЄЕС».

Відсутність в Україні гармонізованих
стандартів відповідно до Регламенту (ЄС)
№ 305/2011; низький відсоток гармонізації
стандартів на матеріали, вироби та методи
їх випробувань

Прийняття програми гармонізації стандартів EN та
ISO в галузі будівництва .

Будівельні норми розроблені розпорядчим
методом нормування, переважно переобтяжені зайвими вимогами, стримують застосування новітніх технологій та матеріалів, що
спонукає отримувати відхилення від БН

Прийняття змін до ЗУ «Про будівельні норми» та
запровадження параметричного методу нормування в будівництві.
Розроблення програми перегляду БН із застосуванням параметричного методу .

Будівельні норми не враховують необхідності забезпечення основних вимог
Технічного регламенту на всіх етапах
життєвого циклу споруд.

Прийняття змін до Закону України «Про будівельні
норми» з метою поширення вимог будівельних норм
на весь життєвий цикл споруди.

Чинна система стандартизації не забезпечує потреби суб’єктів господарської діяльності у виведенні інноваційних технологій і
продукції на ринок

Розроблення пропозицій щодо подальшого роздержавлення й переходу до публічного управління
системи стандартизації в Україні.

Законодавчо визначені адміністративні
правопорушення не враховують обов’язковцості ТР і добровільності стандартів.

Розроблення проекту ЗУ «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення», що має передбачати в статтях 96 і 961
стягнення лише за порушення обов’язкових нормативно-правових і нормативних актів.

Низька інституційна спроможність базових
організацій у будівництві

Внесення змін до постанови КМУ від 14 липня
2010 р. № 589 «Про затвердження Положення про
базову організацію з науково-технічної діяльності
у будівництві» з метою залучення до нормування в
будівництві закладів вищої освіти, наукових установ, саморегулювальних організацій.

Низька обізнаність фахівців будівельної
галузі щодо новітніх підходів проектування
та будівництва

Коригування навчальних програм закладів вищої
освіти в частині викладання сучасних основ технічного регулювання, методів проектування, навчання
проектування за Єврокодами та розроблення
відповідної програми перепідготовки фахівців.

Необхідність приведення наявних споруд
при їх реконструкції у відповідність до
чинних будівельних норм робить заходи з
реконструкції технічно неможливими та/або
економічно недоцільними.

Визначення можливості відновлення частини споруди, що залишається при реконструкції, до рівня
суттєвих параметрів, установлених проектною
документацією та/або вимогами БН, що були чинні
на час зведення об’єкту.

ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА БУДІВНИЦТВОМ

ПРОБЛЕМА: неефективність чинної системи технічного нагляду за будівництвом

ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

Застарілість підходів до здійснення
нагляду за будівництвом

Прийняття змін до Закону України «Про архітектурну
діяльність» та Порядку здійснення технічного нагляду
під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2009
року № 903 з метою залучення інженера-консультанта як
суб’єкта господарської діяльності.

Неврегульованість договірних відносин між замовником будівництва та
інженером-консультантом

Затвердження типової форми договору надання послуг
з інжинірингу, якою передбачити функції, обов’язки та
процедуру вирішення спорів у процесі створення об’єкта
будівництва (наказ Мінрегіону).

Формальне виконання відповідальними особами своїх обов’язків щодо
здійснення нагляду за будівництвом

Запровадження електронного кабінету архітекторів
та інженерів технічного нагляду, що відображатимуть
об’єкти будівництва, на яких такі особи здійснюють
авторський і технічний нагляд, із функцією електронного
підтвердження здійснення нагляду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Неправомірне використання даних
з реєстру атестованих осіб під час
здійснення містобудівної діяльності

Встановлення адміністративної відповідальності за
неправомірне використання даних з реєстру атестованих
осіб під час здійснення містобудівної діяльності (зміни до
Закону України «Про відповідальність за правопорушення
у сфері містобудівної діяльності»; статті 96 Глави 8 Кодексу
України про адміністративні правопорушення).

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА

ПРОБЛЕМА: будівельна галузь має значний вплив на інвестиційну привабливість держави, проте
складні та непрозорі процедури отримання дозвільних документів на будівництво часто охоплені
корупцію і викликають найбільше нарікань з боку суспільства
ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

Владні органи нерідко ігнорують
регламентовані законодавством
процедури, на підзаконному рівні
викривляють зміст, наприклад, перетворюючи декларування на сурогат
дозвільної процедури

Урегулювати основні вимоги щодо дозвільних процедур
на рівні законів. Забезпечити прозорість процедур видачі
документів дозвільного характеру в галузі будівництва
шляхом повного переведення відповідних адміністративних процедур у форму електронних сервісів.

Прямий контакт забудовника із
чиновниками дозвільних органів
стимулює корупцію

Передбачити виключно електронний документообіг
під час надання адміністративних послуг у будівництві
та збереження відповідних документів. Запровадити
автоматичну перевірку документації під час її реєстрації
(внесення) до реєстрів, а також неможливість реєстрації
документації з порушенням установлених вимог (що
вимагає обов'язкової інтеграції всіх реєстрів та кадастрів).

Містобудівні умови та обмеження
формально мають повторювати
вимоги містобудівної документації на
конкретну земельну ділянку на місцевому рівні, а фактично надаються
місцевими чиновниками «в ручному
режимі»

Надавати містобудівні умови та обмеження як витяг
із містобудівного кадастру в рамках автоматизованої
системи без втручання чиновників.

Експертна організація обирається
замовником містобудівної документації, через що зберігається значний
ризик змови між розробником та
експертною організацію, з метою
надання завідомо позитивної оцінки
документації за результатами експертного дослідження

Проводити вибір експертної організації автоматизованою системою випадково, із забороною прямих контактів між замовником або розробником документації
та експертною організацією. Здійснювати експертизу
шляхом заповнення експертом перевірочного списку
(check-list), у якому перераховані всі вимоги до відповідного виду документації. Запровадити нормативне
регулювання вартості експертизи та публічний характер
висновків.

Ліцензування в будівництві практично не виконує суспільно-корисних
функцій: вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення ліцензіатів найчастіше підтверджуються
угодами щодо оренди відповідного
обладнання, заявлене кадрове забезпечення фактично може мати значну
плинність тощо. На ринку активно
продаються компанії «з ліцензіями».

Регулювати доступ до професійної практики в будівництві через професійну атестацію фізичних осіб – виконавців робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів
архітектури. Запровадити персональну відповідальність
зазначених осіб за всі недоліки (дефекти) виконаних
робіт (наданих послуг) перед замовником і третіми
особами, в тому числі через страхування професійної
відповідальності.

Громадськість позбавлена можливості ефективно контролювати видачу
документів дозвільного характеру та
їх якість

Оприлюднювати як публічні відомості всі документи, що
подаються заявниками для отримання дозвільних та/або
реєстраційних послуг, та всі документи, які створюються
за результатами надання відповідних послуг.

ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
ТА РИНКОВИЙ НАГЛЯД

ПРОБЛЕМА: неефективність Державного архітектурно-будівельного контролю та ринкового нагляду

ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

Неможливість застосування процедури знесення об'єктів самочинного
будівництва.

Привести поняття "самочинне будівництво" у відповідність до містобудівного законодавства та визначити
процедуру знесення об’єктів самочинного будівництва.

М'яке законодавче регулювання
архітектурно-будівельного контролю
неефективне у боротьбі з незаконним будівництвом

Запровадити процедуру анулювання (скасування реєстрації) документів, що дають право на виконання будівельних
та/або підготовчих робіт, якщо суб'єкт господарювання
упродовж установленого строку не забезпечив виконання
вимог законодавства чи не усунув порушення.

Незначний розмір штрафів за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів та правил

Увести кримінальну відповідальність для особи, яка
здійснює будівництво об'єктів класу наслідків СС2 та СС3
без отримання дозволу.

Перевірки можливі виключно в
присутності уповноважених осіб
забудовника, водночас не передбачено документа, який би зафіксував
факт недопуску до перевірки, що
дозволяє забудовнику безкарно
уникати перевірок

Установити чітку процедуру повідомлення суб'єктів
господарювання про проведення перевірок, у т.ч.
через електронний кабінет суб'єкта господарювання.
Затвердити форму акта про недопуск до перевірки та
процедуру його оформлення.

Не передбачено оприлюднення
актів, протоколів перевірок та рішень
інспекторів за результатами перевірок

Створити публічний реєстр результатів перевірок і
забезпечити його взаємодію з Містобудівним кадастром,
визначити чіткі строки внесення інформації до реєстру.

Значна кількість дискреційних
повноважень, серед яких анулювання
дозволу на виконання будівельних
робіт і призначення позапланових
перевірок

Усунути дискреційні повноваження органів архітектурно-будівельного контролю і встановити на рівні закону
чіткі підстави та критерії відмови в реєстрації (видачі)
дозвільних документів.

Неефективна та недієва система ринкового нагляду у сфері будівництва за
матеріалами та устаткуванням.

Реформувати систему ринкового нагляду, передбачити
відповідальність за неякісні будівельні матеріали з
можливістю вилучення неякісної продукції.

Відсутній контроль за виконанням робіт
із розробки містобудівної документації,
технічного обстеження будівель та
споруд, проведення технічної інвентаризації нерухомого майна тощо

Ввести відповідальність за порушення вимог нормативно-правових актів щодо розробки містобудівної документації, проведення технічного обстеження будівель і споруд,
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

Не передбачено здійснення архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю суб’єктів природних монополій,
що надають технічні умови.

Поширити дію державного архітектурно-будівельного
нагляду на діяльність суб'єктів, що надають технічні
умови, забезпечити щоквартальне оприлюднення
органами нагляду результатів таких перевірок.

ДАБІ не проводить методичну роботу
щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

Забезпечити розробку та поширення методичних матеріалів, надання роз'яснень, консультацій та рекомендацій,
проведення тренінгів щодо виконання вимог містобудівного законодавства.

САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СРО) У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ.
ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ

ПРОБЛЕМА: механізми саморегулювання недостатньо дієві.
Система професійної атестації потребує удосконалення
ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

Правове поле з питань саморегулювання в Україні недостатньо
ефективне

При розроблені Містобудівного кодексу України та внесенні змін до
законодавчих актів забезпечити створення комплексної законодавчої
основи саморегулювання, визначити роль і місце СРО в регулюванні
підприємницької та професійної діяльності.

Відсутні традиції і досвід
застосування механізмів державного управління з питань
саморегулювання

Підвищити дієвість механізмів державного управління, у т.ч:
- розгляд і погодження профільним міністерством стандартів СРО;
- закріплення на рівні закону делегованих повноважень;
- контроль дотримання антимонопольного законодавства;
- нагляд за виконанням делегованих повноважень.

Неефективна взаємодія та
нечіткий розподіл функцій між
саморегулівними організаціями та
профільним органом влади

Створити при Мінрегіоні наглядову раду як колегіальний орган із
представництвом не менше 51% її членів від усіх діючих СРО (не
менше одного за кожним напрямком) для розгляду питань, пов’язаних
із реєстрацією СРО, забезпеченням нагляду за їхньою діяльністю,
делегуванням повноважень та розгляду спорів.

Неврегульованість повноважень
СРО щодо професійної атестації
громадян, які не є їх членами

Поширити делеговані повноваження на всіх суб’єктів ринку за кожним
видом діяльності чи професії, що має ліквідувати невизначеність
стосовно поширення механізмів регулювання, контролю і відповідальності на осіб, які не є членами СРО.

Ризикогенний спосіб делегування
повноважень терміном на один
рік чи на місяць, що унеможливлює безперервність їх виконання

Запровадити безстроковість делегування повноважень від Мінрегіону
до СРО. Встановити підстави і механізм відкликання делегованих
повноважень. У разі припинення дії делегованих повноважень
передбачати час для передачі справ та забезпечення безперервності
здійснення владно-управлінських функцій.

Відсутня ефективна система
корпоративної і персональної
відповідальності фахівців та їх
об’єднань

Удосконалити механізми відшкодування збитків, завданих споживачам
унаслідок надання членами СРО товарів, виконання робіт (послуг)
неналежної якості (створення компенсаційних фондів, страхування
ризиків і відповідальності членів СРО).

Кращі міжнародні практики
саморегулювання в Україні не
реалізовані

Вивчити й запровадити нові інструменти СРО, серед яких:
- допуск на ринок суб’єктів господарювання і фахівців;
- створення системи акредитації випробувальних лабораторій, органів
із сертифікації персоналу, продукції та процесів;
- контроль якості проектів, продукції, робіт і послуг;
- стандартизація у будівництві;
- реєстрація СРО окремих видів договорів;
- проведення архітектурних конкурсів тощо.

Брак поінформованості у суспільстві щодо сутності, ролі, змісту,
ознак і моделей саморегулювання

Мінрегіону розробити практичні рекомендації щодо створення СРО
та покроковий план дій (дорожню карту) для зацікавлених виробників
будматеріалів, експертних, будівельних та інших організацій і фахівців.

Недосконале законодавство з
професійної атестації фахівців

Удосконалення законодавства шляхом:
- перегляду процедури та підстав для позбавлення сертифіката;
- поступового переходу від ліцензування до професійної атестації;
- перегляду та доповнення переліку професій і видів робіт, виконавці
яких підлягають професійній атестації;
- урегулювання законом розміру плати за проведення професійної
атестації та порядку її справляння.

Процедури сертифікації персоналу
потребують адаптації до європейських вимог

Розширити можливості для сертифікації персоналу через підтвердження кваліфікації органами, акредитованими Національним
агентством з акредитації України згідно з ISO/IEC 17024:2012.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

ПРОБЛЕМА: невідповідність розподілу ризиків,

функцій і відповідальності інституційній спроможності основних стейкхолдерів у сфері містобудування

контрольні

Відповідальність

оцінка відповідності

Повноваження

нормативні

Функції

Центральні органи
виконавчої влади

Органи місцевого
самоврядування

Недержавні організації
і суб’єкти ринку

- формування державної
політики у сфері будівництва,
містобудування й архітектури
- здійснення державного
нагляду за суб’єктами містобудівної діяльності

- розроблення містобудівної
документації, із залученням
широких кіл громадськості,
розміщення її в публічному
доступі як джерела формування вихідних даних для
проектування
- налагодження прозорого
процесу видачі або отримання
дозвільних документів на весь
цикл створення об’єктів

- саморегулювання галузі шляхом допуску на ринок суб’єктів
господарювання, допуску
до професійної діяльності
фахівців
- контроль проектів, продукції
і робіт на відповідність вимогам технічного регламенту
- стандартизація та нормування у будівництві

- прийняття законів, актів КМУ
та ЦОВВ
- прийняття будівельних норм
- затвердження Генеральної
схеми планування території
України

- прийняття нормативно-правових актів органів місцевого
самоврядування
- затвердження містобудівної
документації
- затвердження місцевих
правил регулювання забудови

- прийняття правил, стандартів, кодексів, статутів саморегулівних організацій
- прийняття національних
стандартів, норм і правил
- прийняття стандартів
організацій

- проведення перевірок та
накладення санкцій в рамках
державного нагляду
- здійснення ринкового
нагляду

- проведення перевірок та
накладення санкцій в рамках
архітектурно-будівельного
контролю

- експертиза проектів
- авторський і технічний нагляд
- незалежний інженерний
контроль
- контроль якості акредитованими органами з
інспектування
- обстеження, паспортизація,
енергоаудит

- ліцензування господарської
діяльності (до повного переходу на профатестацію)
- акредитація органів з оцінки
відповідності персоналу,
продукції, послуг і процесів
- ведення єдиного реєстру
атестованих і сертифікованих
осіб

- містобудівний моніторинг
- ведення містобудівного
кадастру
- видача дозволів (після
відміни ліцензування - з
визначенням спроможності
виконання робіт, крім застрахованих об’єктів)
- прийняття об’єктів в
експлуатацію

- професійна атестація відповідальних виконавців
- сертифікація персоналу органами, акредитованими НААУ
- оцінка відповідності
будівельних виробів (лабораторний контроль, оцінка
стабільності)
- самосертифікація виробників
продукції та постачальників
послуг

- дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна
та кримінальна відповідальність посадових осіб та
працівників ЦОВВ
- запобігання корупційним
правопорушенням
- суспільна відповідальність

- дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна
та кримінальна відповідальність посадових осіб органів
місцевого самоврядування
- запобігання корупційним
правопорушенням
- суспільна відповідальність

- персональна (дисциплінарна,
адміністративна, кримінальна)
відповідальність фахівців
- цивільна, адміністративна,
фінансова відповідальність
підприємств і організацій
- корпоративна відповідальність саморегулівних
організацій
- страхування ризиків і
відповідальності

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У БУДІВНИЦТВІ

ПРОБЛЕМА: наявна система дозвільно-погоджувальних процедур та штрафних санкцій не забезпечує високої якості будівництва, захисту інтересів усіх сторін і відшкодування збитків у разі нанесення шкоди майну, життю та здоров’ю третіх осіб
ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

Будівництво характеризується
високою ймовірністю виникнення
фінансових, технічних, технологічних,
юридичних ризиків. Штрафні санкції
за правопорушення не спонукають
діяти в межах правового поля

Забезпечити страхування ризиків у будівництві (добровільне, обов’язкове або як умови здійснення професійної
чи господарської діяльності) залежно від класу наслідків
(відповідальності), рівня можливих збитків і ступеню
ризиків. Це дозволить підвищити якість будівництва,
захистити інтереси всіх сторін процесу та забезпечити
відшкодування збитків у разі завдання шкоди під час
будівництва й гарантійного терміну експлуатації.

Експертиза проектів та контроль
за будівництвом характеризуються
формальністю й корумпованістю

За наявності укладених договорів страхування проводити обов’язкову страхову експертизу, започаткувати
здійснення контролю за дотриманням законодавства,
будівельних норм, а також за відповідністю будівництва
проектній документації інженерами-консультантами та
страховими інженерами.

Учасники будівництва не несуть
(де-факто) відповідальності за
завдані збитки на етапах будівництва
і гарантійного терміну експлуатації

Запровадити страхування відповідальності учасників
будівництва перед третіми особами за нанесення шкоди
їхньому майну, життю та/або здоров’ю залежно від класу
наслідків (відповідальності), рівня можливих збитків
та ступеню ризиків. Зобов’язати учасників будівництва
у визначених законом випадках укладати договори
страхування ризиків у будівництві й надавати фінансову
гарантію на гарантійний термін.

ДАБІ та органи місцевого самоврядування не несуть відповідальності
за недотримання законодавства
учасниками будівництва

Установити професійну відповідальність інспекторів ДАБІ
та інших чиновників, передбачити можливість страхування такої відповідальності. За наявності укладених
договорів страхування контроль за веденням будівництва, забезпечення відповідності проекту й здачу об’єкту
в експлуатацію покласти на підрядника, замовника та
страхову компанію.

Недостатня надійність і низька кваліфікація кадрів страхових компаній з
оцінки ризиків у будівництві, питань
урегулювання та відшкодування
збитків

Розробити організаційні, кадрові та інші спеціальні
критерії допуску страхових компаній до страхування
ризиків у будівництві. Зобов’язати страхові компанії мати
у своєму штаті сертифікованих страхових інженерів чи
інженерів консультантів або залучати їх на договірних
засадах.

Відсутній інститут представника страхової компанії на об'єкті будівництва,
що є альтернативою інспекторів
архбудконтролю

Доповнити ст. 15 ЗУ «Про страхування» новим видом
неліцензованої посередницької діяльності у сфері страхування – сюрвеєм – інститутом страхових інженерів та
лос-аджастерів. Залучати сертифікованих інженерів-консультантів до оцінки ризиків, сюрвею та урегулювання
збитків.

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

ПРОБЛЕМА: громадськість не може реалізувати свої права на комфортне життєве середовище
через відсутність ефективного дієвого громадського контролю
ПРИЧИНИ

РІШЕННЯ

При плануванні територій найвищим пріоритетом є інтереси інвесторів
та надприбуток, а не
забезпечення державних та громадських
інтересів

Запровадити принцип людиноцентричності – пріоритет прав людини
і громадянина, життя, здоров’я і безпеки людини над іншими інтересами ( у т.ч. й отримання прибутку), реалізуючи статтю 3 Конституції
України. Фінансування розроблення містобудівної документації має
здійснюватися за рахунок державного та/або місцевих бюджетів.

Громадськість залучається до контролю на
пізній стадії

Забезпечити залучення громадськості з моменту офіційного оприлюднення рішення про розроблення документації.

Громадські слухання
мають консультативний
характер

Зробити обов’язковим урахування й узгодження пропозицій громадськості в рамках громадських слухань та обговорень, якщо такі пропозиції не суперечать вимогам законодавства і містобудівній документації.

Посадові особи не
несуть відповідальності за порушення
процедури участі
громадськості

Установити персональну відповідальність посадових осіб за недотримання процедури участі громадськості.
Передбачити можливість скасування документації в разі
порушення процедури участі громадськості.

Непрозорість рішень у
сфері містобудування

Забезпечити завчасний доступ громадськості до проектів рішень,
завчасне оприлюднення порядків денних засідань.
Містобудівна документація в повному обсязі має оприлюднюватися
разом із рішенням про її затвердження.

Несучасні форми участі
громадськості

Запровадити електронні громадські слухання як додаткову форму
громадської участі.

Діяльність громадських
органів не є ефективною
і не забезпечує захист
інтересів громадськості
через підконтрольність
публічній владі

Передбачити обов’язковість урахування висновків архітектурно-містобудівної ради, які мають оприлюднюватися, а самі засідання повинні
бути публічними і транслюватися. Не менше 50% членів громадських
органів мають формуватися з числа фахівців у відповідній сфері, які не
є працівниками органу публічної влади, шляхом рейтингового інтернет-голосування громадськості. Голова повинен обиратися більшістю
членів, а не призначатися рішенням посадової особи.

Не діє Інститут громадських інспекторів
архбудконтролю

Урегулювати питання громадських інспекторів на рівні закону.
Передбачити право громадського інспектора ознайомлюватися з
документами під час перевірки, підписувати акт про недопуск їх забудовником до перевірки, подавати скарги на дії державного інспектора
його керівникові.

Правоохоронні органи
усуваються від припинення правопорушень у
сфері містобудування

Передбачити повноваження поліції щодо забезпечення безпеки і
порядку під час здійснення перевірки інспектором архбудконтролю;
примусового виконання судових рішень у сфері містобудування та
рішень органів архбудконтролю; приводу та розшуку уповноваженої
особи забудовника.

Непублічність документації та рішень у містобудівній сфері

Створення і функціонування публічних кадастрів, реєстрів документації та дозволів.

ПРОФЕСІЙНА ТА АКАДЕМІЧНА ОСВІТА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРОБЛЕМА: суспільство не отримує спеціалістів із належними сучасними знаннями,
кваліфікацією і компетентністю в архітектурі та містобудуванні
ПРИЧИНИ

Зміст і методи поточної вищої та
професійно-технічної освіти у сфері
містобудування відстають від потреб
містобудівної діяльності.

Брак кваліфікованих науковців та
кадрів будівельних спеціальностей

Низька якість навчання та освіти за
напрямками містобудівної діяльності

Відсутність системи професійного
підвищення кваліфікації за європейськими стандартами та відповідними
змінами законодавчих і нормативних
вимог у сфері містобудування

Сертифікація передбачена не для всіх
професіоналів, які виконують складні
й відповідальні роботи, пов’язані з
потенційним ризиком чи втратою
об’єктів культурної спадщини

Порядок сертифікації персоналу
потребує вдосконалення в частині
дієвості та транспарентності

Процедури сертифікації персоналу у
сфері містобудування не адаптовані
до європейських вимог

РІШЕННЯ
Визначити окремою програмою ключові напрямки і
заходи для реформування професійної та академічної
освіти, відродження наукового потенціалу у сфері містобудівної діяльності.
Узгодити перелік спеціальностей у сфері містобудування
із сучасними вимогами, уточнити паспорти і стандарти
спеціальностей, у тому числі, підготовки та перепідготовки фахівців за Єврокодами.
Запровадити окремі державні програми пріоритетного
розвитку певних спеціальностей, щодо яких є критичний
дефіцит фахівців.
Запровадити спеціальності фахівців з розробки містобудівної документації, управління нерухомістю, обстеження
об’єктів будівництва, оцінки об’єктів нерухомої культурної
спадщини, страхових інженерів тощо.
Передбачити, що навчання в закладах вищої освіти
на здобуття професій, пов’язаних із містобудівною
діяльністю, може здійснюватися лише на денній формі
навчання.
Запровадити публічний рейтинг викладачів і студентів у сфері містобудування за істотними галузевими
критеріями.
Створити платформу підвищення професійної кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт
(послуг) у сфері містобудування, державних службовців
(Мінрегіону, ДАБІ, органів місцевого самоврядування та
їхніх виконавчих органів, місцевих державних адміністрацій) через курси підвищення кваліфікації за відповідними
програмами.
Переглянути та доповнити перелік професій і видів робіт,
виконавці яких підлягають професійній атестації, залежно
від складності таких робіт, рівня відповідальності, необхідних професійних компетенцій та потенційних ризиків.
Запровадити окрему сертифікацію для
архітекторів-реставраторів.
Визначити вичерпний та дієвий перелік підстав для позбавлення атестованої особи кваліфікаційного сертифіката.
Запровадити публічний рейтинг відповідальних виконавців (окремо за видами професійної діяльності) у сфері
містобудівної діяльності.
Надати фахівцям, які отримали сертифікати за напрямом
професійної атестації в органах з сертифікації персоналу,
акредитованих Національним органом з акредитації
України за ISO/IEC 17024:2014, право бути включеними до
Реєстру атестованих осіб.

ПРОЦЕДУРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ, МІСТОБУДІВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ З РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ПРОБЛЕМА: процедури публічних закупівель у сфері архітектурного проектування та суміжних сферах не
є ефективними і не забезпечують необхідної якості містобудівної, проектної та науково-проектної документації.

ПРИЧИНИ

Основною процедурою публічних
закупівель є процедура «відкритих
торгів», де головним відбірковим
критерієм є найнижча ціна, що негативно впливає на якість архітектурних
проектів

Переговорна процедура за результатами архітектурного конкурсу
нормативно не врегульована, містить
неузгоджені терміни

РІШЕННЯ
Пріоритетною процедурою закупівель архітектурних
послуг мають стати архітектурні конкурси та переговорна
процедура за їх результатами.
Розробити й запровадити якісну процедуру відбору
генерального проектувальника, відкрити можливість
застосування «конкурентного діалогу» для закупівель архітектурних послуг, виробити кваліфікаційні критерії відбору
виконавця для кожної сфери (містобудівна документація
(МБД), проектна документація (ПД), науково-проектна
документація (НПД).
Розробити Рекомендації, затверджені спільним наказом
МЕРТ та Мінрегіону, щодо порядку проведення переговорної процедури на замовлення ПД або МБД за результатами архітектурного конкурсу.
Узгодити термінологічну базу, зокрема ЗУ «Про публічні
закупівлі», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ «Про архітектурну діяльність».

Процедура замовлення МБД та ПД
іноземному учаснику – переможцю
конкурсу, законодавчо не врегульована та неможлива

Урегулювати процедуру замовлення проектної документації після конкурсу та умови співпраці з іноземцями-архітекторами – переможцями таких конкурсів.

Правила організації та проведення
архітектурних і містобудівних конкурсів
застаріли, не відповідають сучасному
містобудівному законодавству, принципам і методам проведення архітектурних конкурсів у Європі та світі

Із залученням фахових спільнот розробити зміни й привести у відповідність Постанову Кабінету Міністрів України
від 29.11.1999 року № 2137 «Про затвердження Порядку
організації та проведення архітектурних та містобудівних
конкурсів» до вимог сучасного містобудівного законодавства і міжнародних правил з організації та проведення
архітектурних та містобудівних конкурсів.

Виготовлення науково-проектної
документації не визначено законодавством ані як «роботи», ані як
«послуги», що унеможливлює замовлення проектів реставрації законним
способом

Визначити в Законі України «Про публічні закупівлі»
розробку науково-проектної документації з реставрації
пам’яток архітектури та містобудування як «роботи».

Зниження рівня якості проектної
документації через закупівлю проекту
в складі будівельних робіт

Розробити методичні рекомендації на рівні підзаконних
актів щодо доцільності проведення окремих торгів на
проектування і будівництво.

Свідоме неправильне визначення
замовниками виду робіт (капітальний
ремонт замість реконструкції) з
метою уникнення розробки проектної
документації

Брак досвіду та відсутність стимулів у
замовників до проведення конкурсів

На рівні підзаконних актів розробити методичні рекомендації щодо правильного визначення видів робіт (капітальний ремонт чи реконструкція).
Посилити відповідальність замовників за порушення
законодавства щодо визначення виду робіт – капітальний
ремонт/реконструкція, щоб не давати можливості уникнути проектування важливих громадських об’єктів.
Розробити типову процедуру замовлення послуг з організації та проведення архітектурного конкурсу (інжинірингова діяльність).

ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ

ПРОБЛЕМА: визначення інвестором і підрядниками кошторисної вартості будівництва та ціни на
основі державних ресурсних норм не відображає реальні витрати і прибуток виконавців робіт; створює
ширму для корупції при плануванні державних капітальних видатків, у звітності й оподаткуванні
ПРИЧИНИ
Формування кошторисної вартості будівництва з використанням
бюджетних коштів здійснюється в
Україні за методологією планової
економіки на основі неповних і
застарілих державних ресурсних
норм при відсутності моніторингу
ринкових цін
За рахунок маніпулювання нормами
відбувається штучне завищення
кошторисної вартості будівництва за
бюджетні кошти

Кошторисна вартість не охоплює
всіх наявних складових витрат, не
структурується в розрізі реальних
учасників інвестиційно-будівельного процесу, не підходить для
нових типів контрактів з різною
комбінацією безпосередньо
будівельних робіт і фінансових та
управлінських послуг

РІШЕННЯ
Перейти до ринкового ціноутворення в будівництві,
визначати кошторисну вартість у державному й приватному секторах на засадах сучасного інформаційного і
програмного забезпечення розрахунків.
Скасувати державне регулювання цін у галузі шляхом
внесення змін до ст. 7 п. 2 Закону України «Про ціни і
ціноутворення»; скасувати обов’язковість використання
відповідних нормативних документів ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013
– ДСТУ Б Д. 1.1-9:2013.

Удосконалити звітність суб’єктів усіх форм власності по
об’єктних контрактах на закупівлю будівельної продукції,
матеріалів, робіт, послуг (зокрема, через відповідні
галузеві асоціації), сформувати уніфіковані регіональні
інформаційні бази актуальних цін на продукцію, роботи і
послуги в будівництві.
На основі обробки цієї інформації сформувати регіональні норми вартості життєвого циклу об’єктів та їх
елементів.
Через систему ProZorro перейти до закупівлі продукції
у генпідрядника не тільки по об’єкту в цілому, але й по
субпідрядних ланцюжках та постачальниках до певного
порогу ціни з відкриттям для використання відповідних
даних.

Немає можливості достовірно
визначити вартість на ранніх стадіях
проектування, що робить непрозорим обґрунтування ефективності й
бюджетне планування капітальних
видатків

Перейти до використання актуальних ринкових норм при
обґрунтуванні інвестиційних рішень, у вартісному інжинірингу, у плануванні та здійсненні витратз утримання й
ремонту об’єктів.

Методологічно не відокремлені
методи визначення вартості: замовник – по витратах на будівництво
та утримання елементів будівель і
споруд; підрядник – по витратах на
виконання робіт (послуг)

В інвесторських кошторисах перейти від вартості робіт
до вартості об’єктів та їх елементів. У кошторисах підрядників використовувати їхні внутрішні ресурсні і вартісні
норми.

БУДІВЕЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ПРОБЛЕМА: у розвинених країнах підвищення ефективності галузі, будівельних підприємств,
спорудження й експлуатації об’єктів пов’язане з будівельним інформаційним моделюванням (БІМ).
Україна значно відстає в застосуванні БІМ
ПРИЧИНИ
Необов’язковість упровадження
будівельного інформаційного моделювання (БІМ), яке створює динамічну
комп’ютерну модель об’єкта на стадії
проектування і в процесі його будівництва та експлуатації
Невизначеність на рівні законодавства необхідності БIM для державного
сектору, відсутність відповідної
державної стратегії, відсутність
фінансування програми, що буде
поширювати кращий досвід БIM

Значне відставання від країн ЄС у
практиці застосування БІМ, його
науково-методичному забезпеченні

Вітчизняне регулювання проектування, експертизи, будівництва та
експлуатації не враховує можливостей БІМ-технологій

Відсутність повної інформації БIM про
об’єкт, що не дозволяє в будь-який час
упродовж життєвого циклу отримувати актуальну проектну й експлуатаційну документацію та її візуалізацію
для вирішення управлінських завдань

РІШЕННЯ
Упровадити інформаційне моделювання на основі концепції та програми БІМ з метою подальшого прийняття
відповідних законодавчих та нормативних актів.
Передбачити розробку нормативних документів – національних стандартів, що відповідатимуть міжнародним
стандартам.
Створити координаційний центр для комплексного
впровадження БІМ.
Розпочати впровадження БІМ-технологій на всіх етапах
інвестиційної діяльності державними замовниками.
Впровадити відповідні програми підготовки та перепідготовки фахівців БІМ у профільних закладах вищої освіти.
Створити на основі інформації виробників і постачальників єдину систему класифікації та кодування будівельних
матеріалів, конструкцій, машин, механізмів, технічного і
технологічного обладнання й устаткування.
Удосконалити процеси тендерних процедур і контрактів,
проектування й експертизи БІМ-проектів із застосуванням відповідних програмних комплексів управління
будівництвом та експлуатацією будівель і споруд.
Створити умови для подання замовником на етапі
проведення тендерів на проектування та будівництво
орієнтовної вартості об’єкта на основі БІМ, запропонованої проектною організацією.
Забезпечити вільний обмін інформацією на основі
універсальних форматів даних, представлення проектної
документації в електронному вигляді.
Упровадити систему здійснення поточних і капітальних
ремонтів будівель (споруд) та інженерних мереж на
основі БІМ, здійснювати моніторинг за поточним технічним станом побудованого і зданого в експлуатацію
об’єкта, напрацювати відповідні банки даних об’єктів-аналогів для їх використання при подальшому проектуванні
й будівництві аналогічних об’єктів.

