
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України

“Про регулювання містобудівної діяльності”
 

1.   Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 
 
Проект Закону України “Про регулювання містобудівної 

діяльності” (далі – законопроект)  розроблено на виконання доручення                               
Віце-прем’єр-міністра України С. Тігіпка від 08.11.2010 № 66798/0/1-10 
Міністерством регіонального розвитку та будівництва України спільно з 
фахівцями робочої групи під його головуванням.

 
2.   Мета і шляхи її досягнення
 
Цей Закон приймається з метою забезпечення сприятливих умов 

ведення бізнесу, розвитку будівельної та суміжних галузей шляхом 
удосконалення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві, 
адаптації регуляторної політики України до європейських стандартів.
         Удосконалення дозвільної системи у будівництві відповідно до цього 
Закону здійснюється за рахунок:  

зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур, 
скорочення часу їх проходження та переліку необхідних документів;

запровадження у дозвільній системі у будівництві принципів мовчазної 
згоди, єдиного вікна та організаційної єдності;

здійснення окремих видів господарської діяльності без отримання 
документа дозвільного характеру на основі декларації відповідності 
матеріально-технічної  бази вимогам законодавства;  

персоніфікації відповідальності суб’єктів архітектурної діяльності, 
поступового переходу від ліцензування  господарської діяльності, пов’язаної 
із створенням об’єкта архітектури, до професійної атестації виконавців 
окремих видів робіт;

дерегуляції господарської діяльності шляхом передачі частини функцій 
з державного регулювання та контролю самоврядним організаціям.

 
3.   Правові аспекти
Кодекс України про адміністративні правопорушення;
Кримінальний кодекс України;
Земельний кодекс України;
Закон України “Про міліцію”;
Закон України “Про охорону праці”;
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;
Закон України “Про інвестиційну діяльність”;
Закон України “Про основи містобудування”;

          Закон України “Про пожежну безпеку”;
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 



 

благополуччя населення”;
Закон України “Про будівельні норми”;
Закон України “Про енергозбереження”;
Закон України “Про екологічну експертизу”;
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
Закон України “Про виконавче провадження”;
Закон України “Про архітектурну діяльність”;
Закон України  “Про фінансово-кредитні механізми і управління 

майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;
Закон України “Про планування і забудову територій”;
Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, 

установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”.
 
4.   Фінансово-економічне обґрунтування
 
Реалізація  цього  законопроекту  не  потребує  виділення  коштів 

Державного бюджету України.
 
5.   Позиція заінтересованих органів
 
Законопроект надіслано на погодження заінтересованим центральним 

органам виконавчої влади.
 

6.   Регіональний аспект
 
Проект розпорядження не стосується питань розвитку адміністративно- 

територіальних одиниць.
 
 
7. Запобігання корупції
 

Законопроект  не містить правил і процедур, які можуть нести ризики 
вчинення корупційних правопорушень, та не відноситься до проектів актів з 
потенційно високим ступенем корупційних ризиків, визначених п. 4 Порядку 
проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 
актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.09            
№ 1057 “Питання реалізації державної антикорупційної політики”.
 

8.   Громадське обговорення
 

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.
 
9.  Позиція соціальних партнерів
 

Законопроект направлено на погодження соціальним партнерам.
 



 

10.   Прогноз результатів
 

Прийняття законопроекту спростить дозвільні та погоджувальні 
процедури у будівництві, дозволить адаптувати регуляторну політику 
України до європейських стандартів, забезпечити сприятливі умови для  
ведення бізнесу, розвитку будівельної та суміжних галузей.
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