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АНОТАЦІЯ 

Околович М.Є. Адміністративно-правове регулювання містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Одеський державний університет внутрішніх справ, 

Одеса, 2018. 

Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці адміністративного права 

спеціальним комплексним дослідженням способів та механізмів правового 

регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування. У 

межах дисертаційного дослідження здійснено комплексний аналіз суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності системи органів 

місцевого самоврядування, способів та методів правового регулювання у цій сфері. 

У дисертації на основі теоретичних напрацювань у галузі адміністративного 

права, вітчизняного й зарубіжного законодавства, результатів адміністративної 

практики місцевого самоврядування України з’ясовано сутність поняття 

містобудівної діяльності (містобудування) як адміністративно-правової категорії – 

це діяльність по формуванню і перетворенню середовища поселень (житлового, 

виробничого, інших його видів), виходячи з інтересів населення, перспектив 

соціально-економічного розвитку, місцевих особливостей, з метою забезпечення 

сприятливих умов проживання, обмеження шкідливого впливу господарської та 

інших видів діяльності на навколишнє середовище містобудівними засобами, 

поліпшення екологічної ситуації, розвитку інженерної інфраструктури, 

формування естетичного життєвого простору населення, що у більш загальному 

вигляді можна охарактеризувати як організацію найбільш сприятливого 

середовища життя людей. Предметом містобудівної діяльності на місцевому та 

регіональному рівнях є територіальна організація розселення, планування та 

забудова поселень (населених пунктів), їхній стійкий розвиток, збереження і 

захист історико-культурної спадщини, охоронних зон, пам’яток містобудування, 
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архітектури, монументального мистецтва, природно-ландшафтних комплексів та 

інших цінних у містобудівному відношенні об’єктів. 

Сформульовано наукове визначення адміністративно-правового 

регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування – це 

система дій та операцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування у 

встановлених формах за допомогою певних методів та з використанням правових 

засобів, спрямованих на забезпечення цілеспрямованої діяльності суб’єктів 

містобудівних правовідносин з організації найбільш сприятливого простору для 

життя людей. 

Проведено історико-правовий аналіз законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, внаслідок чого доведено, що процес еволюції системи актів правового 

регулювання містобудівної діяльності можна визначити як трансформацію 

філософських бачень та вербальних (неписаних) інформаційних носіїв у писані 

норми права, що забезпечували соціальні, політичні, економічні, життєдіяльні 

потреби населення, з широкою диференціацією містобудівних законоположень. 

Дослідження правової основи регулювання містобудівної діяльності 

органами місцевого самоврядування дало можливість з’ясувати, що до системи 

нормативно-правових актів, які забезпечують адміністративно-правове 

регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування 

України, поряд із Конституцією України, законами України та підзаконними 

актами, входять акти, що приймаються органами місцевого самоврядування: 

рішення рад та їх виконавчих комітетів, а також нормативно-правові документи 

затверджені цими актами: порядки, положення, інструкції, правила тощо. Під час 

розробки нормативно-правових актів, направлених на правове регулювання 

містобудівної діяльності органи місцевого самоврядування, застосовують різні 

правила нормотворчої техніки, що обумовлює різницю цих актів між собою за 

структурою та змістовним наповненням. 

З’ясовано, що системою органів місцевого самоврядування, що здійснюють 

регулювання містобудівної діяльності, є сукупність організаційно самостійних 

елементів місцевого самоврядування, утворених у встановленому законом 
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порядку для виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, наділених з 

цією метою відповідними владними повноваженнями, направленими на 

регулювання містобудівної діяльності, які реалізуються у визначених законом 

правових та організаційних формах в інтересах відповідних територіальних 

громад. Ця система включає: обласні та районні ради; сільські, селищні та міські 

ради; виконавчі комітети сільських, селищних, міських, районних у містах рад; 

органи державного архітектурно-будівельного контролю, створені міськими, 

селищними та сільськими радами; служби містобудівного кадастру, сільські, 

селищні міські, голови; постійні депутатські комісії міських, селищних, сільських 

рад з питань містобудівної діяльності; комісії з питань самочинного будівництва 

та інші утворені відповідно до законодавства організаційні елементи. 

Доведено, що адміністративно-правовим регулюванням органами місцевого 

самоврядування містобудівної діяльності є однорідні за своїм характером та 

правовою природою групи адміністративних дій, які виступають інструментами 

для забезпечення органами місцевого самоврядування містобудівних завдань. При 

цьому систему засобів адміністративно-правового регулювання містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування становлять: генеральне 

планування, зонування територій (зонінг), детальне планування, встановлення 

містобудівних умов та обмежень, видача будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки, видача дозволів на виконання будівельних робіт, затвердження 

проектної документації на будівництво об’єктів, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів, здійснення державного контролю у сфері 

архітектурно-будівельної діяльності, видача індивідуальних актів управління 

тощо. У цей час під формою адміністративно-правового регулювання 

містобудівної діяльності слід розуміти зовнішній прояв управлінської діяльності 

органів місцевого самоврядування у межах наданих їм повноважень, яка 

здійснюється з метою впорядкування містобудівної діяльності. 

Дослідження інституту адміністративного примусу у правовому 

регулюванні містобудування органами місцевого самоврядування привело до 

висновку, що він є елементом системи регулювання містобудівної діяльності, 
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який забезпечує дієвість механізму профілактики та усунень порушень 

містобудівного законодавства. Система засобів адміністративного примусу у 

сфері містобудування, що застосовуються органами місцевого самоврядування 

охоплює: перевірку документів; безперешкодний доступ до місць будівництва та 

до об’єктів, які підлягають обов’язковому обстеженню; огляд об’єктів 

будівництва; анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт; видачу приписів органу архітектурно-

будівельного контролю; адміністративне стягнення. 

Дослідження правового регулювання містобудівної діяльності 

муніципальними органами у державах Європи дає підстави стверджувати, що у 

різних країнах воно не є тотожним. Органи архітектурно-будівельного контролю 

європейських держав не мають єдиного стандарту в своїй інституційній організації, 

у зв’язку з чим спостерігаються їхні характерні особливості та істотні відмінності, 

однак у переважній більшості органи архітектурно-будівельного контролю 

знаходяться в системі державної виконавчої влади. В окремих державах інститут 

архітектурно-будівельного контролю стоїть поза державними та муніципальними 

системами, а здійснюється недержавними самоврядними організаціями.  

Обґрунтовано доцільність прийняття Містобудівного кодексу України та 

Концепції публічного управління в галузі будівництва, а також нормативно-правових 

актів, направлених на регулювання процедур нормотворчої діяльності органів 

місцевого самоврядування, що сприяло б якості прийнятих ними нормативно-

правових актів, у тому числі у сфері регулювання містобудівної діяльності. 

З метою вдосконалення правового регулювання процедур проведення 

перевірок у містобудівній діяльності запропоновано зміни до окремих норм 

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності». 

Ключові слова: містобудування, містобудівна діяльність, архітектурна 

діяльність, адміністративно-правове регулювання, адміністративний примус, 

органи місцевого самоврядування, архітектурно-будівельний контроль, 

містобудівний кодекс. 
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SUMMARY 

Okolovych M. Administrative and legal regulation of urban planning by the 

municipalities. – Qualification scientific work on the right of a manuscript. 

A Thesis to obtain Scientific Degree of the Candidate of Legal Sciences (PhD) in 

specialization 21.00.07 – administrative law and procedure; financial law; information 

law”. –  Odessa State University of Internal Affairs, Odessa, 2018. 

In the national science it is the first complex research of ways and the 

mechanisms of legal regulation of urban planning by the local self-governing bodies. 

Within the research a complex analysis of the municipalities involved in administrative 

and legal regulation of town planning, ways and methods of its regulation has been made. 

Based on the theory of administrative law, national and foreign legislation, and 

the results of administrative practice of Ukrainian municipalities the essence of the 

notion of “town planning activities” as the category of the administrative law is defined: 

it is an activity aimed at the formation and transformation of the environment of 

settlements (residential, industrial and other) based on the interests of the population, 

the prospects for socio-economic development, local characteristics, in order to ensure 

favorable living conditions, limiting the harmful effects of economic and other activities 

on the environment by urban facilities, improvement of the environmental situation, 

development of engineering infrastructure, formation of aesthetic living space for the 

population, which more generally can be characterized as the organization of the most 

favorable living environment. 

The subject of the urban planning on the local and regional level is special 

organization of settlement pattern, planning and building of settlements, their 

sustainable development, preservation and protection of historical and cultural heritage, 

protection zones, monuments of town planning, architecture, monumental art, landscape 

complexes and other valuable items in respect of urban development. 

The scientific definition of the urban planning legal regulation by the 

municipalities has been formulated: it is a system of actions and operations, carried out 

by the local self-government bodies in the established forms with the help of certain 

methods and using legal means aimed at ensuring purposeful activity of the subjects of 
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town planning relations for the creation and maintenance of a full-fledged living 

environment that includes forecast of the development of settlements and territories, 

planning, building and other usage of territories, designing, construction of city 

planning objects, construction of other objects, reconstruction of historical settlements 

with the preservation of the traditional nature of the environment, restoration and 

rehabilitation of cultural heritage, creation of engineering and transport infrastructure. 

A historical analysis of the town planning legislation has been carried out which 

proves that the evolution of the legislation system of urban planning can be defined as 

the transformation of philosophical ideas and verbal (unwritten) information carriers 

into the written norms of law that would enforce social, political, economic, vital needs 

of the population, with a wide differentiation of city-planning regulations. 

The research of the legal basis of urban development regulation by the 

municipalities made it possible to define the system of legal acts that provide 

administrative and legal regulation of urban development activities by the local self-

government bodies of Ukraine. Along with the Constitution of Ukraine, the laws of 

Ukraine and secondary legislation, the acts that are adopted by the local authorities 

belong thereto, viz. the decisions of the local councils and their executive committees, 

as well as the normative documents approved by these acts: the procedures, regulations, 

instructions, rules, etc. While drafting legal acts regulating urban planning, 

municipalities apply different rules of normative engineering which determine the 

difference between these acts according to their structure and content. 

As a result of the analysis of the system and powers of local self-government 

bodies that regulate town planning it has been found out that the system of local self-

government is a set of organizationally independent elements of the system created 

pursuant to the law in order to implement the tasks and functions of local self-

government endowed with this purpose by the relevant authorities aimed at regulating 

urban development and which are implemented in legal and organizational forms 

stipulated by law in the interests of the respective territorial communities. This system 

includes: regional and district councils; village, town and city councils; executive 

committees of village, town, city, city district councils; the bodies of state architectural 
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and building control created by city, town and village councils; cadastre services; 

village, town, city; heads; permanent deputy committees for urban development of city, 

town, village councils; commissions for unauthorized construction and other 

organizational elements created in accordance with the legislation. 

It has been proved that the means of administrative and legal regulation of urban 

planning by the municipalities are homogeneous in their legal nature groups of 

administrative actions that have an external expression in order to enforce city-planning 

tasks by local authorities. Whereas the system of administrative and legal regulation of 

urban development by local self-government bodies consists of: general planning, spatial 

zoning, detailed planning, establishment of city-planning conditions and restrictions, 

issuance of construction certificates for land development, issuance of permits for 

construction works, approval of design documentation for the construction of objects, the 

commissioning of completed construction projects, the implementation of state control in 

the field of architectural management, the issuance of individual management acts, etc. As 

a matter of fact, the form of administrative and legal regulation of town planning should be 

understood as external manifestation of municipal management within their powers that is 

carried out in order to streamline urban development. 

Upon research of the administrative coercion in the legal regulation of urban 

planning on the local level the conclusion can be made that it is an element of the 

system of urban regulation, which ensures the effectiveness of the prevention 

mechanism and elimination of violations of urban planning legislation. The system of 

administrative coercion in this field includes: verification of documents; unimpeded 

access to the construction sites and to the facilities subject to compulsory examination; 

inspection of construction facilities; cancellation of documents giving the right to 

perform preparatory and construction works; issuance of orders by the body of 

architectural and construction control; administrative penalty. 

The survey of legal regulation of urban planning by the municipal authorities in 

European countries gives reason to assert that in different countries it is not identical. 

The bodies of architectural and construction control of these countries do not have a 

single standard in their institutional organization, due to which characteristic 
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peculiarities and significant differences between them are observed, however, 

overwhelmingly the bodies of architectural and construction control are within the 

system of state executive power. In some countries the institution of architectural and 

construction control stands outside the state and municipal systems and is carried out by 

independent non-governmental organizations. 

The expediency of adoption of the Urban Planning Code of Ukraine and the Concept 

of Public Administration in the field of construction is substantiated along with legislation 

aimed at regulation of norm-setting activities of municipalities which would contribute to 

the quality of their legal acts, including the field of urban planning regulation. 

In order to improve the legal regulation of the procedures for conducting 

inspections in the sphere of urban development, amendments to certain provisions of the 

Law of Ukraine "On the Basic Principles of State Supervision (Control) in the Field of 

Economic Activity" were proposed. 

Key words: urban planning, urban planning activities, architectural activities, 

administrative and legal regulation, administrative coercion, local self-government 

bodies, architectural and building control, urban planning code. 
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абз.   – абзац 

англ.   – англійською 

іт.   – італійською 

лат.    – латинською  

нім.   – німецькою 

пол.   – польською 

рос.    – російською 

угорс.  – угорською 

фр.   – французькою 

старорос.  – староросійською 

Генплан  – генеральний план 

Мінрегіон – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарств України 

розм.   – розмовне 

ВКП(б)  – Всеросійська Комуністична Партія (більшовиків) 

ВЦВК – Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет, 

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 
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13 
 

ВСТУП 

Обґрунтування обрання теми дослідження. Реформування 

основоположних принципів адміністративно-правового регулювання в Україні на 

сучасному етапі, процеси децентралізації, модифікації елементів механізму 

державного управління актуалізують дослідження різної правової діяльності 

органів місцевого самоврядування, у тому числі у сфері містобудування. 

Неузгодженість окремих положень низки законів, направлених на 

регулювання містобудівної діяльності, невизначеність національних 

містобудівних стратегій з містобудівними планами місцевого самоврядування, 

відсутність єдиної злагодженої та ефективної системи адміністративного 

контролю та інші фактори приводять до протиправної стихійної забудови 

поселень, спотворення їхнього історичного вигляду.  

Такий стан речей суттєво впливає на існуючі правовідносини у сфері 

правового регулювання містобудівної діяльності вітчизняними органами 

місцевого самоврядування та виявляє низку явних взаємопов’язаних недоліків, а 

саме: низький рівень правової підготовки суб’єктів, які у складі органів місцевого 

самоврядування залучені до процесу нормотворення; низьку якість підготовлених 

ними правових актів, направлених на регулювання містобудівної діяльності, 

пов’язану, у тому числі, з неправильним застосуванням норм матеріального права. 

Перелічені проблемні питання потребують сьогодні відповідної уваги зі сторони 

науковців та практиків, однак вітчизняна наука адміністративного права за 

останню чверть століття не представлена науковими дослідженнями, 

присвяченими саме адміністративно-правовому регулюванню містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування. 

Зауважимо, що вітчизняні наукові дослідження правового регулювання у 

містобудуванні в основному зосереджені на розв’язанні проблем діяльності 

органів державної виконавчої влади. Ці дослідження, як правило, розглядають 

цивільно-правові та господарсько-правові аспекти регулювання містобудування. 

Це обумовило невідкладну потребу не лише перегляду нормативно-правої бази 

регулювання органами місцевого самоврядування містобудівної діяльності, а й 
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глибокого аналізу теоретичних розробок у цьому напрямку адміністративно-

правової науки, чинних відповідних нормативно-правових актів, адміністративної 

практики усіх органів публічної влади, а також виокремлення особливостей, 

притаманних як нормотворчій діяльності місцевого самоврядування, так і 

організаційно-правовим питанням, що стосуються сфери містобудівних 

правовідносин. 

Усе це вказує на необхідність приведення нормотворчої діяльності органів 

місцевого самоврядування у сфері правового регулювання містобудівної 

діяльності, їх нормативно-правового та методичного забезпечення, у відповідність 

з вимогами правових реалій сучасної України. Крім цього, актуальність обраної 

теми дослідження зумовлена: 

-  необхідністю створення ефективної системи адміністративно-правового 

регулювання містобудівною діяльністю в Україні, та визначенням місця органів 

місцевого самоврядування у цій системі; 

-  потребою у постійному розвитку теоретичних засад, які виступають 

основою для удосконалення законодавства в зазначеній галузі; 

-  необхідністю подальшого узгодження та деталізації норм права, що 

регулюють містобудівні відносини; 

-  потребою в доопрацюванні та невідкладному прийнятті Містобудівного 

кодексу України; 

-  необхідністю удосконалення містобудівних дозвільних процедур що 

здійснюються органами місцевого самоврядування. 

Теоретична основа дослідження. Загальнотеоретичні питання дослідження 

базуються на працях основоположників науки адміністративного права 

С.С. Алєксєєва, О. фон. Арнштедта, М.М. Бєлявського, В.М. Гессена, 

В.Ф. Дерюжинського, М.Д. Загряцкова, В.Г. Іозефі, О.Ф. Євтихієва, К.-Е. Лейтхольда, 

С.О. Студенікіна та інших. На доробках сучасних учених адміністративістів та 

теоретиків права: В.Б. Авер’янов, М.О. Баймуратов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, 

С.В. Ківалов, Н.І. Козюбра, В.К. Колпаков, А.Т Комзюк, В.В. Копєйчиков, 

О.І. Миколенко, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, О.М.Якуба, Х.П. Ярмакі та інші. 
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Питання правового регулювання містобудівної діяльності органами 

державної влади висвітлювалось у працях О.М. Вінника, О.П. Віхрова, 

І.І. Банасевича, Г.М. Гриценка, І.О. Ізарової, Г.О. Лиска, В.М. Марчука 

А.В. Матвійчука, К.С. Мауленова, Р.С. Мельника, І.М. Миронець, О.О. Квасніцької, 

В.М. Коссака, В.Г. Олюхи, К.В. Пивоварова, Л.І. Радченка, В.О. Ромаська, 

С.В. Сеник, Г.В. Смолин, А.П. Ткача, А.Ф. Ткачука, Н.В. Трофуненко, 

В.А. Ціленка та інших. Серед зарубіжних дослідників проблем регулювання 

містобудівної діяльності присвятили свої наукові дослідження Н.В. Аракельян, 

І.Ю. Батурко, А.А. Боннер, І.Л. Брауде, С.О. Бурмистрова, В.Р. Вершинина, 

С.Р. Гладкіх, А.В. Грєдасов, В.П. Гринев, Д.Ю. Жогов, Н.Н. Зємєров, А.І. Оганов, 

С.А. Помєщіков, Д.М. Ланцев, М.І. Москвін-Тарханов, В.І. Рімшин, Н.Л. Улаєва, 

Н.І. Шевирова та інші. У наукових працях вищевказаних науковців 

досліджувались історико-теоретичні аспекти правового регулювання 

містобудівної діяльності, наводилась диференціація науково-методологічних 

підходів, аргументувались положення, за якими окремі аспекти регулювання 

містобудівної діяльності складають комплексну проблему, що повинна бути 

вирішена як на теоретичному, так і на практичному рівнях. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана з урахуванням: 

рекомендацій, визначених у п. 9 Резолюції 1862 (2012) Парламентської 

Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інститутів в Україні» від 

26.01.2012 щодо необхідності дотримання Україною зобов’язань перед Радою 

Європи; положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої 

Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015 та відповідно до Переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок, на період до 2020 р., затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.09.2011 №942. 

Тематика дослідження узгоджується із планами науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт Одеського державного університету внутрішніх 

справ на 2016 рік (пункт 3.2.7) та на 2017 рік (пункт 3.2.51). 
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Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Одеського 

державного університету внутрішніх справ (протокол №2 від 25.09.2015). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є з’ясування, сутності і 

специфіки адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності 

органами місцевого самоврядування та розробка науково обґрунтованих 

рекомендацій з удосконалення такого регулювання. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

-  з’ясувати сутність поняття «містобудівна діяльність» як адміністративно-

правової категорії та дослідити його як об’єкт правового регулювання; 

-  розкрити поняття, зміст та особливості адміністративно-правового 

регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування в 

Україні; 

-  дослідити історію розвитку та становлення адміністративно-правового 

регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування; 

-  охарактеризувати систему нормативно-правових актів направлених на 

регулювання містобудівної діяльності; 

-  дослідити склад системи суб’єктів місцевого самоврядування, що 

здійснюють регулювання містобудівної діяльності; 

-  з’ясувати сутність форм та засобів адміністративно-правового 

регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування та 

окреслити їхню систему; 

-  визначити особливості заходів адміністративного примусу, що 

застосовуються органами місцевого самоврядування при регулюванні 

містобудівної діяльності; 

-  охарактеризувати зарубіжний досвід правового регулювання 

містобудівної діяльності муніципальними органами; 

-  визначити перспективні напрямки удосконалення адміністративно-

правового регулювання містобудівної діяльності органами публічної влади;  

-  виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо основних напрямів 

оптимізації організаційних та правових засад адміністративно-правового 
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регулювання органами місцевого самоврядування України містобудівної 

діяльності. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності органами 

місцевого самоврядування. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання органами 

місцевого самоврядування містобудівної діяльності. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є комплекс 

загальних та спеціальних методів пізнання, використання яких забезпечило 

достовірність висновків і можливість вирішення поставлених завдань та 

досягнення сформульованої мети. 

Застосування діалектичного методу надало можливість виявити місце 

адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності у загальній 

правотворчій діяльності місцевого самоврядування (підрозділи 1.1, 2,1 та 2.2). 

За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійно-

категоріальний апарат діяльності органів місцевого самоврядування у сфері 

регулювання містобудівної діяльності (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1 та 2.3). 

Історичний метод забезпечив можливість виокремлення правових 

закономірностей становлення та розвитку інститутів правового регулювання 

містобудівної діяльності в Україні та за кордоном, дослідити організаційно-

правові аспекти діяльності органів місцевого самоврядування як органів публічної 

влади, що здійснюють адміністративно-правове регулювання у містобудуванні 

(підрозділи 1.2 та 3.1). 

Використання порівняльно-правового методу допомогло при проведенні 

комплексного порівняльно-правового аналізу організаційно-правових аспектів 

діяльності органів публічної влади в інших державах Європи (підрозділ 3.1), а 

методу системного аналізу – при порівнянні різних нормативно-правових актів, 

що регулюють організаційно-правові відносини у діяльності вітчизняних органів 

місцевого самоврядування при регулюванні містобудівної діяльності (підрозділи 

1.1, 1.3, 2.1, 2.2 та 2.3). 



18 
 

За допомогою догматичного методу проаналізовано зміст норм чинного 

вітчизняного законодавства, актів органів місцевого самоврядування виявлено в 

них колізії, прогалини, корумпогенні чинники та інші негативні фактори, що 

знижують якість нормативно-правових актів (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 та 3.2). 

Метод теоретико-правового прогнозування надав можливість 

запропонувати перспективні форми правової поведінки органів місцевого 

самоврядування у сфері регулювання містобудівної діяльності (підрозділи 2.2, 2.3 

та 3.2). 

При формулюванні емпіричної основи дослідження використовувались 

статистичний методи та метод анкетування (підрозділ 3.2). 

Структурно-логічний метод та методи групування і класифікації 

застосовувались при дослідженні системи органів місцевого самоврядування, що 

здійснюють регулювання містобудівної діяльності, а також засобів 

адміністративно-правового регулювання, які застосовуються органами місцевого 

самоврядування у досліджуваній сфері (підрозділи 1.3, 2.1 та 2.2). 

Метод теоретико-правового моделювання було застосовано при підготовці 

пропозицій формулювання правових норм (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3 та 3.2). 

Зазначені вище методи дослідження використовувалися в комплексі, що 

забезпечило достовірність одержаних результатів наукового пошуку. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, Закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», 

«Про будівельні норми», «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності», Земельний та Цивільний кодекси України, Концепція 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1.04.2014 

№333-р., постанови Кабінету Міністрів України, локальні положення про органи 

Державного архітектурно-будівельного контролю, затверджені органами 

місцевого самоврядування, матеріальне та процесуальне законодавство різних 

держав, направлене на регулювання містобудівної діяльності. 
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Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, вітчизняні та 

зарубіжні наукові дослідження в галузі адміністративного права, узагальнення 

практики з питань нормативно-правового регулювання містобудівної діяльності 

органами місцевого самоврядування України, держав Європейського Союзу та 

держав колишнього Союзу РСР, методологічні розробки органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування стосовно регулювання містобудівної діяльності, 

практика судів України загальної та спеціалізованої юрисдикції, аналіз практичної 

діяльності інших органів, що здійснюють регуляторну діяльність у сфері 

містобудування, політико-правова публіцистика та довідкові видання, а також 

зведені дані опитування практичних працівників органів публічної влади та 

представників сфери містобудування: депутатів місцевих рад, службовців 

місцевого самоврядування, суддів, службовців Державної архітектурно-

будівельної інспекції України, представників девелоперських компаній, 

самозайнятих суб’єктів містобудівної діяльності (архітекторів, інженерів 

будівельників, експертів та ін.). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є 

одним із перших досліджень, присвячених проблемним питанням 

адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності органами 

місцевого самоврядування, та кандидатською дисертацією, у якій розглянуто 

організаційно-правові та регуляторні аспекти цих органів у сучасних умовах. 

Основними положеннями, що обумовлюють наукову новизну та виносяться 

на захист, є такі: 

вперше: 

-  сформульовано наукове визначення правового регулювання містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування; 

-  розкрито зміст поняття системи органів місцевого самоврядування, що 

здійснюють регулювання містобудівної діяльності; 

-  окреслено суб’єктний склад системи органів місцевого самоврядування, 

що здійснюють регулювання містобудівної діяльності; 

-  запропоновано визначення засобів адміністративно-правового 
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регулювання містобудівної діяльності. 

удосконалено: 

-  теоретичне обґрунтування системи організаційних та правових питань 

діяльності органів місцевого самоврядування, що охоплює порядок прийняття 

ними локальних нормативно-правових актів, направлених на регулювання 

містобудівної діяльності (шляхом надання власного визначення окремих понять 

та авторської деталізації їхніх елементів); 

-  аргументацію пропозицій щодо вдосконалення національного 

законодавства України шляхом закріплення у правовому акті на рівні закону 

режиму прийняття органами місцевого самоврядування актів нормативно-

правового характеру; 

-  науково-теоретичні підходи щодо елементного складу системи засобів 

адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності органами 

місцевого самоврядування; 

набули подальшого розвитку: 

-  історико-правові наукові положення виникнення, розвитку та становлення 

механізмів та інститутів правового регулювання містобудівної діяльності в 

Україні; 

-  теоретичні напрацювання про адміністративний примус, що 

застосовуються органами місцевого самоврядування при здійсненні правового 

регулювання містобудівної діяльності; 

-  основні напрями удосконалення організаційно-правових засад діяльності 

органів місцевого самоврядування щодо адміністративно-правового регулювання 

містобудування; 

-  науково обґрунтовані аргументи щодо необхідності: а) упорядкування 

діяльності органів місцевого самоврядування в частині правового регулювання 

містобудування, підвищення професійного рівня та удосконалення системи 

гарантій якості їхньої нормотворчої діяльності; б) внесення змін до місцевих 

нормативно-правових актів, направлених на регулювання містобудівної 
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діяльності (на сьогоднішній день); в) прийняття Містобудівного кодексу України 

(у найближчій перспективі). 

У цілому новими є й інші висновки, пропозиції та рекомендації дисертанта, 

які виносяться на захист та мають значення для подальшого розвитку обраної 

проблематики дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення і висновки, рекомендації та пропозиції, зроблені у дослідженні, 

впроваджено та можуть бути використані: 

-  у науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблем 

організаційної та регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування у 

сфері містобудівних відносин (акт впровадження у науково-дослідну діяльність 

Одеського державного університету внутрішніх справ від 9 липня 2018 року); 

-  у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних 

посібників, методичних матеріалів, лекцій, практичних і семінарських занять з 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративна відповідальність» (акт впровадження у навчальний процес 

Одеського державного університету внутрішніх справ від 9 липня 2018 року). 

-  у правотворчості – для вдосконалення законодавства, що регулює 

організаційну та регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування у 

сфері містобудування (акт впровадження у практичну діяльність Департаменту 

архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної ради від 16 квітня 

2018 року); 

-  у правозастосуванні – для удосконалення практичної діяльності органів 

місцевого самоврядування у сфері регулювання містобудівної діяльності, 

оптимізації їхньої організаційної діяльності. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

пропозиції, що містяться в дисертації, доповідалися автором і були оприлюднені 

на науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми реформування 

системи законодавства України» (Запоріжжя, 27-28 січня 2017 р.), «Держава і 

право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (Дніпро, 3-4 лютого 2017 р.), 
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«Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес 

законодавства України майбутнього» (Дніпро, 12-13 січня 2018 р.), «Вплив 

інтеграційних тенденцій на розвиток національного права» (Одеса, 23 лютого 

2018 р.), «Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в 

контексті євроінтеграційних тенденцій» (Одеса, 23 березня 2018 р.), а також на 

засіданнях кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення в семи 

наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, одна з яких 

опублікована у міжнародному фаховому виданні, а також тезах п’яти наукових 

доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Поняття, зміст та особливості правового регулювання 

містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування 

 

Процеси становлення та розвитку містобудівної діяльності до недавнього 

часу перебували в значній мірі у сфері правового регулювання адміністративного 

права. На сьогоднішній день спостерігається істотне кількісне зростання правових 

актів, направлених на регламентацію діяльності у галузі містобудування. На 

місцевому рівні регулювання містобудівних правовідносин є міжгалузевим 

правовим феноменом, який одночасно може відноситися до багатьох галузей 

права: цивільного – оскільки регулює майнові відносини на місцевому рівні, 

фінансового – оскільки містобудівна діяльність пов’язана з істотними 

капіталовкладеннями, земельного – оскільки містобудівні відносини 

безпосередньо пов’язані із використанням корисних властивостей земельних 

ділянок; господарського, екологічного та інших. 

Усе це обумовлене специфікою містобудівних відносин та міжгалузевим 

характером діяльності місцевого самоврядування, інститут якого, у відповідності 

до ст.7 Конституції України [1], визнається та гарантується в Україні. 

Складнощі, з якими зіштовхуються науковці, що розпочали дослідження 

будь-яких тем у галузі права, зазвичай полягають у складностях формулювання 

понятійно-категоріального апарату досліджуваного правового явища, 

неоднозначністю розуміння та трактування основних понять, синонімічності, 

нечіткості їхніх меж, а також відсутності дефінітивних норм, що нормативно 

визначають ці поняття. Основні причини цих труднощів, з однієї сторони, 

пояснюються слабою розробленістю предмета досліджень та науковою новизною, 

а з іншої – багатогранністю та мультинауковістю досліджуваних правових 
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феноменів – обставин, при яких кожна з правових дисциплін переслідує свої 

специфічні завдання та має на меті вибудувати свою систему понять та 

трактувань, що іноді створює термінологічну плутанину. 

Вирішення проблеми впорядкування понятійного апарату, безумовно, є 

перевагою наукового дослідження, так як забезпечує логічно-смислову 

обґрунтованість наукової розробки та стороннє (не авторське) осмислення 

предмета дослідження. 

Застосування принципу системності у науковому дослідженні змушує нас 

розпочинати розгляд поняття «правове регулювання містобудівної діяльності 

органами місцевого самоврядування» з його складових родових понять, в аспекті 

доктринальних дефініцій: «правове регулювання», «органи місцевого 

самоврядування», «містобудівна діяльність». Причому у кожному з них чільне 

місце займає функція права, завдяки якій забезпечується гармонійне 

функціонування відносин у будівельній діяльності на місцевому рівні. Логічна 

зв’язаність цих понять утворює понятійний ряд, розкриваючи зміст вузького, 

досліджуваного нами правового явища як окремо інтерпретованого поняття. 

Що стосується доктринального поняття «правове регулювання», то варто 

зазначити, що науковий інтерес до нього активізувався у радянських правових 

науках у 60-х роках минулого століття у зв’язку із відходом у теорії права від 

наукових теоретичних напрямків тоталітарного періоду та поступового розуміння 

його соціального призначення. 

До сутності цього поняття у свій час звертали наукові погляди дослідники 

різних правих наук: теорії права – Є.О. Гіда, Н.І. Козюбра, В.В. Копєйчиков, 

Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвеева, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, Т.І. Тарахонич, 

Г.О. Федоренко та інші; конституційного права – І.О. Гайдамака, Р.Я. Демків, 

М.Ф. Орзіх, цивільного права – Д.В. Боброва, О.В. Дзера, І.М. Кучеренко, 

Р.А. Майданик, О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов, Ю.С. Червоний, 

Я.М. Шевченко; адміністративного права – В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, 

С.Ю. Беньковський, Ю.П. Битяк, В.В. Галунько, Г.Ю. Гулєвська, О.М. Єщук, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.Х. Юлдашев та інші. Серед дослідників 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6nrON65jOAhVLahoKHVawDNcQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwestudents.com.ua%2Fknigi%2F479-tsivlne-pravo-ukrani-haritonov-o.html&usg=AFQjCNFjNPQqlQdXLsWJUqsem82YX8e0Lw&bvm=bv.128617741,d.bGs
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феномену правового регулювання містобудівних процедур можна назвати таких 

дослідників, як Н.О. Доценко-Білоус, Є.Є. Клюшніченко, В.В. Козик, 

В.М. Коссак, В.Р. Кравець, О.Г. Курчин, О.С. Мельничук, І.М. Миронець, 

В.Г. Олюха, В.А. Січевалюк, Ю.М. Сафонов, Р.С. Ярошевська та інші. 

Аналіз наукової літератури з усіх галузей права вказує на різноманітні 

підходи та бачення цього явища. Самі наукові дослідження також 

характеризуються багатоаспектністю та різною глибиною вивчення: від 

з’ясування теоретичних основ розуміння сутності самого поняття до ґрунтовного 

вивчення його видів та особливостей. У сучасний період, як стверджує 

Т.І. Тарахонич, ця проблема набуває і практичного значення, оскільки від її 

усвідомлення залежить і дієвість тих процесів, які відбуваються на суспільному та 

державному рівні [2, с.28]. 

Етимологія слова «регулювання» має латинські корені (лат. regulo), означає: 

1)  підкоряти певному порядку, правилу, упорядковувати; 2)  встановлювати 

правильну, необхідну для роботи взаємодію частин механізму, пристрою, апарату 

і т. п.; 3)  робити щось для отримання потрібних показників, потрібного ступеня 

чогось [3, с.432]. Таким чином, наявність прикметника «правове», тобто того, що 

відноситься до сфери права, пояснює словосполучення «правове регулювання» як 

діяльність, що за допомогою права упорядковує певний вид (види) суспільних 

відносин. Наше пояснення позитивно співвідноситься з визначеннями цього 

поняття, поданими в довідковій літературі. 

Правове регулювання – процес впливу держави на суспільні відносини за 

допомогою юридичних норм; ґрунтується на предметі і методі правового 

регулювання [4, с.524]. 

Правове регулювання – регулювання суспільних відносин, що здійснюється 

за допомогою права та всієї сукупності правових засобів» [5, с.589]. 

Правове регулювання – здійснюваний державою за допомогою всіх 

юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їх 

упорядкування, закріплення, охорони і розвитку, а також вплив на поведінку та 

свідомість громадян шляхом проголошення їх прав та обов’язків, встановлення 
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певних дозволів та заборон, затвердження певних правових актів [6, 368 с.]. 

У правовій літературі наукові визначення поняття також різняться 

підходами, глибиною, хоча в основній масі зводяться до подібного розуміння. 

Наприклад, П.М. Рабінович розглядає поняття «правове регулювання» як 

«здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на 

суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони і 

розвитку» [7, с.44]. О.Ф. Скакун пояснює його як «здійснюване державою за 

допомогою права і правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх 

юридичне закріплення, охорона і розвиток» [8, с.529]. На думку А.Т. Комзюка, 

«правове регулювання – це специфічний вплив, який здійснюється правом як 

особливим нормативним інституційним регулятором». При цьому, як стверджує 

дослідник, «правове регулювання має цілеспрямований, організаційний, 

результативний характер і здійснюється за допомогою цілісної системи засобів, 

що реально виражають саму матерію права як нормативного інституту утворення 

– регулятора» [9, c.47]. 

Дослідник у галузі теорії права радянського періоду С.С. Алєксєєв 

пояснював це поняття як «здійснюваний за допомогою системи правових засобів 

(юридичних норм, правовідносин, індивідуальних розпоряджень тощо) 

результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини з 

метою їх упорядкування, охорони, розвитку відповідно до вимог економічного 

базису, суспільних потреб цього соціального ладу [10, с.289]. 

Адміністративно-правове регулювання як різновид державного 

регулювання є механізмом імперативного-нормативного упорядкування 

організації і діяльності суб’єктів і об’єктів управління і формування стійкого 

правового порядку їх функціонування. Таку позицію розділяють Н.В. Галіцина 

[11, с.9], О.В. Голяшкін [12, c.11]. 

Ю.А. Копитов, О.В. Тронько та інші адміністративно-правове регулювання  

визначають як один із видів галузевого правового регулювання, заснований на дії 

адміністративного права і багатого арсеналу адміністративно-правових засобів 

впливу на суспільні відносини, що мають місце у сфері діяльності державної 
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адміністрації [13, с.113; 14, с.124-125]. 

Дискусія з приводу визначень досліджуваного поняття вказує на 

різноманітність понятійно-логічних підходів, а також обумовленістю специфікою 

та завданнями конкретних досліджень, однак загальні закономірності у кожному 

науковому підході дозволяють бачити цю суспільно-правову категорію у різних 

аспектах, що набули формулювань вище приведених визначень: діяльнісний 

аспект – згідно з визначеннями С.С. Алексєєва, Р.Я. Демківа, О.Ф. Скакун та 

інших; конституційний аспект – згідно з визначеннями П.М. Рабіновича та 

А.Т. Комзюка; нормативний аспект – згідно з усіма приведеними вище 

визначеннями. 

Спостерігається дискусія серед дослідників і щодо поняття «органи 

місцевого самоврядування», яке досить широко застосовується і в Конституції 

України, а також у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Цивільному кодексі України, Земельному кодексі України, Водному кодексі 

України, Податковому кодексі України, Кодексі цивільного захисту України, 

законах України «Про основи містобудування», «Про військовий обов’язок і 

військову службу» та багатьох інших законах та підзаконних актах, однак 

нормативно не визначається, а це, як стверджує В.Д. Шушулкова, створює умови 

для творчого пошуку ідеального варіанту тлумачення цього поняття [15, с.21]. 

Цей чільний інститут багатьох галузей права був предметом досліджень 

В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, М.О. Баймуратова, Ю.Ю. Бальція, Ю.П. Битяка, 

Н.В. Камінської, А.М. Колодія, М.І. Корнієнка, В.В. Кравченка, В.С. Куйбіди, 

П.М. Любченка, Б.А. Пережняка, М.В. Пітцика, В.Ф. Погорілка, К.Є. Соляніка, 

О.Ф. Фрицького, Ю.С. Шемшученка, В.Д. Шушулкової та ін. 

Так, К.Є. Солянік вважає, що найбільш вживаним вважається визначення 

органів місцевого самоврядування, яке подається у спеціалізованій юридичній 

енциклопедичній літературі: «органи, які обираються населенням або іншими 

органами, що обрані населенням, яким доручається здійснення завдань місцевого 

самоврядування» [16, с.12]. 

На думку В.В. Кравченка, орган місцевого самоврядування – це «орган, 
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який утворюється територіальною громадою (територіальними громадами району, 

області) у встановленому законом порядку для виконання завдань і функцій 

місцевого самоврядування, наділений відповідно до закону владними 

повноваженнями, які реалізуються у визначених законом правових та 

організаційних формах. До них належать сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст; районні у містах ради та їх виконавчі 

органи.» [17, с.181-182]. 

Цей же автор у іншій праці подає відмінне від попереднього формулювання 

поняття – «орган місцевого самоврядування як організаційно самостійний 

елемент системи місцевого самоврядування, що утримується за рахунок коштів 

бюджетів місцевого самоврядування районних, обласних бюджетів і являє собою 

колектив громадян України, депутатів місцевої ради або службовців органів 

місцевого самоврядування, заснований у встановленому законом порядку для 

виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, наділений з цією метою 

відповідними владними повноваженнями, які реалізуються у визначених законом 

правових та організаційних формах в інтересах відповідної територіальної 

громади (територіальних громад)» [18, с.192-193]. 

А.П. Даниленко пояснює органи місцевого самоврядування як «… органи 

публічної адміністрації, що забезпечують реалізацію значного обсягу у різних 

сферах життєдіяльності регіону, зокрема: надання адміністративних послуг, 

вжиття сприяння охорони громадського порядку та забезпечення громадської 

безпеки, сприяння створенню сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення 

соціального захисту населення тощо» [19, с.188]. Н.В. Камінська в органах 

місцевого самоврядування вбачає структурно-організовані колективи службовців 

або одного службовця, що наділяються владою у системі місцевого 

самоврядування для реалізації владних рішень [20, с.140]. 

Колективом державних службовців вважають органи місцевого 

самоврядування А.М. Колодій та А.Ю. Олійник [21, с.164]. Однак, таке пояснення 

органів місцевого самоврядування у юридичній літературі піддається слушній 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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критиці, оскільки місцеві ради, на відміну від їхніх виконавчих органів, 

представлені службовцями місцевого самоврядування лише в особі голови 

відповідної ради (міського, селищного, сільського голови, голови обласної ради та 

голови районної ради) та секретаря ради. Інша частина складу рад є депутатами 

ради, і їхні зв’язки з радою не пов’язані службою в органах місцевого 

самоврядування, за винятком, якщо депутат місцевої ради не є одночасно 

службовцем виконавчих органів цієї ради [13, с.22]. 

Аналіз кола органів місцевого самоврядування, окресленого ч.ч. 1 та 2 ст.10 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», дає можливість 

конкретизувати їх таким переліком: 

1.  Сільські, селищні, міські ради – представляють відповідні територіальні 

громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження 

місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими 

законами. 

2.  Обласні та районні ради – представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених 

Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих 

їм сільськими, селищними, міськими радами [22]. 

Однак, у контексті нашого дослідження таке формальне визначення кола 

органів місцевого самоврядування привело б до помилкових висновків та 

спричинило б залишення поза увагою інших суб’єктів містобудівних 

правовідносин, які теж входять до системи місцевого самоврядування: 

територіальну громаду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи 

сільської, селищної, міської ради; старосту; органи самоорганізації населення [22].  

Окреме місце в системі органів місцевого самоврядування займають 

виконавчі органи місцевих рад. Вони вирішують переважну більшість питань, що 

виникають у процесі життєдіяльності населення (у тому числі пов’язані з 

містобудівною діяльністю – прим. авт.), а їх безпосередня діяльність спрямована 

на забезпечення таких сфер життя, які потребують постійної та професійної уваги 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150157.html
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– соціальне і побутове забезпечення, житлово-комунальне господарство, освіта й 

охорона здоров’я тощо [23]. 

Поняття виконавчих органів місцевого самоврядування визначено ч.1 ст.1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – виконавчі органи рад – 

органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються 

сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) 

радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого 

самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами [22]. 

А їхній невичерпний перелік – частинами 1 та 3 ст.11 Закону: 

«1.  Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у 

містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та 

інші створювані радами виконавчі органи. 

3.  У сільських радах, що представляють територіальні громади, які 

налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або 

сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку 

функції виконавчого органу ради (крім розпоряджання земельними та 

природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово» [22]. 

Таким чином, з огляду на норми закону, органи місцевого самоврядування 

класифікуються на представницькі – ради та виконавчі – виконавчі комітети, 

відділи, управління, департаменти, сектори тощо. 

Нормативне визначення поняття виконавчих органів не позбавляє учену 

спільноту можливостей дискутувати з приводу їхньої правової сутності. Так, 

В.В. Таран та К.Є. Соляннік вважають, що виконавчий орган місцевої ради – це 

«відносно відокремлена частина ради, яку складає колектив громадян, що 

здійснює виконавчо-розпорядчі функції на підставі владних повноважень і діє за 

допомогою визначених форм організації та методів діяльності» [16, с.15; 23]. 

Однак таке розуміння є дискусійним, так як ради, з огляду на поняття 

«представницькі органи місцевого самоврядування», є виборними органами, 

сформованими з делегованих унаслідок виборів представників територіальної 

громади – депутатів місцевих рад. Отже, існування відносно відокремленої 
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частини ради суперечитиме поняттю «виконавчий орган», визначеному ст.11 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Дискусійність позиції К.Є. Солянніка пов’язана з «широким» розумінням 

поняття «місцева рада», яка, на його думку, включає безпосередньо місцеву раду, 

постійні депутатські комісії, а також міських, селищних, сільських голів, 

виконавчий комітет, заступників голів, секретарів ради, відділи, управління та 

інші органи і посадових осіб [16, с.17]. У той же час як склад ради – це «кількість 

депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не 

припинено в установленому законом порядку» (абз.9 ст.1 Закону) [22]. 

Ми ж вважаємо, і це є логічним висновком аналізу приписів Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчі органи місцевої ради є її 

структурними підрозділами як системного утворення, що здійснюють виконавчо-

розпорядчі функції. 

Наступною правовою категорією, яка завершує понятійний ряд «правове 

регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування» та 

яку слід розкрити, є «містобудівна діяльність». 

Перш за все вважаємо за необхідне розмежувати два поняття «містобудівна 

діяльність» та «будівельна діяльність». Останнє в адміністративно-правовій науці 

розглядається як комплексна галузь економічної діяльності, яка покликана 

забезпечити спорудження нових, реконструкцію і ремонт діючих виробничих 

об’єктів, будівництво житлових будинків, культурно-побутових і адміністративних 

будівель і споруд [24, c.318]. 

У цей час як «містобудівна діяльність», будучи ототожнена з поняттям 

«містобудування», чинним Законом України «Про основи містобудування» 

поняття визначена як цілеспрямована діяльність державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, 

об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого 

середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, 

планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво 

об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних 
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населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, 

реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної 

та транспортної інфраструктури [25]. 

В адміністративному праві та теорії управління містобудівною діяльністю 

(урбаністиці) досліджуване поняття визначають по-різному. 

У тлумачних словниках під містобудуванням зазвичай подається популярне, 

спрощене значення поняття – мистецтво проектування і будівництва міст, саме 

таке будівництво [26, c.164]. 

Укладачі Словника української мови визначають містобудування як «теорія 

і практика планування і забудови міст» [27, с.751]. 

Енциклопедичне видання «Большая Советская Энциклопедия» 

містобудування (рос. градостроительство) пояснює його теорією та практикою 

планування та забудови міст, яка охоплює комплекс соціально-економічних, 

санітарно-гігієнічних, техніко-будівельних та архітектурних заходів [28, с.396]. 

В іншому енциклопедичному виданні містобудування визначене як область 

архітектури та будування, у якій комплексно вирішуються функціонально-

практичні (економічні, демографічні, будівельно-технічні, санітарно-гігієнічні) і 

естетичні (архітектурно-художні) завдання [29, с.564]. 

Дискутують з приводу цього поняття як юристи, так і дослідники процесів 

урбаністики. Так, О.М. Керімов розглядає містобудування як одну з основних 

цілей будь-якого суспільства, що прагне до створення повноцінного життєвого 

середовища для своїх співгромадян. Процес гармонійної взаємодії між природним 

і штучно створеним місцем існування становить основу містобудівної діяльності і 

є запорукою здоров’я нації [30, с.71]. 

На думку Л.В. Вавакіна, містобудування – це діяльність державного, 

національного значення, що має своєю метою підвищення якості життя, 

забезпечення безпеки нації [31, c.9]. В.В. Владіміров, Т.Ф. Саварєнская та 

І.М. Смоляр розглядають містобудування як систему людської діяльності, що має 

свій порядок і свої закономірності [32, с.43; 33, с.144]. А.М. Карімов та 

С.А. Бурмістрова вважають, що містобудівну діяльність можна розглядати і як 
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методологію комплексного підходу до розвитку різних галузей міського 

господарства, наприклад, житлово-комунального комплексу [34, с.18; 35, с.22]. 

Е.А. Махотенко під містобудівною діяльністю (містобудування) пропонує 

вважати просторову організацію території при дотриманні балансу інтересів, 

пов’язаних з її використанням, з урахуванням національних, історико-культурних, 

екологічних, природних особливостей території, в тому числі міст та інших 

населених пунктів [36, с.128] 

М.Я. Вільнер пояснює визначення «містобудівної діяльності 

(містобудування)» – як «планування, регулювання і здійснення змін просторової 

організації території при облаштуванні її для проживання та обслуговування, 

підтримки здоров’я, формування та розвитку інтелектуального потенціалу 

громадян, їх господарської діяльності та відпочинку, підтримки природного та 

історико-культурного середовища в стані, необхідному для довгострокового, 

сталого розвитку суспільства» [37, с.49]. 

Можна також зустріти трактування поняття «містобудування» соціальним 

явищем [38, c.7]. Така позиція заслуговує на увагу, оскільки містобудування являє 

собою організацію життя людини і суспільства в просторі і часі, а тому 

опирається, в першу чергу, на фундаментальні наукові знання як про саму людину 

(індивідуума, громадянина), члена того чи іншого колективу, про колективи 

людей, а також про взаємини людини з навколишнім природним середовищем. 

Містобудування тлумачать також і як механізм природокористування, 

розподілу продуктивних сил, розселення людей і різних об’єктів, і спрямованість 

соціально-економічного розвитку країни, регіону і окремого поселення [39, c.46]. 

Проаналізувавши низку нормативно-правових актів держав, що утворились 

на території колишнього Союзу РСР, вдалось виявити, що нормотворці цих 

держав по-різному підходять до формулювання дефініції поняття «містобудівна 

діяльність» – «містобудування». 

Так, Закон Республіки Білорусь від 5.07.2004 №300-З «Про архітектурну, 

містобудівну та будівельну діяльність у Республіці Білорусь» визначає, що 

містобудівна діяльність – це діяльність містобудівного планування, розміщення 
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об’єктів будівництва та забудову територій, яка б враховувала історико-культурні, 

природні, екологічні та інші особливості територій [40]. 

У чинному Містобудівному кодексі Російської Федерації містобудівна 

діяльність визначена як діяльність з розвитку територій, у тому числі міст та 

інших поселень, здійснювана у вигляді територіального планування, 

містобудівного зонування, планування території, архітектурно-будівельного 

проектування, будівництва, капітального ремонту, реконструкції об’єктів 

капітального будівництва, експлуатації будівель, споруд [41]. 

У цей же час інший нормативно-правовий акт – Постанова Уряду Москви 

від 20.05.2008 №417-ПП «Про подальший розвиток системи підготовки та 

проведення торгів при реалізації інвестиційних проектів у сфері капітального 

будівництва на території міста Москви» подає інше, хоча й істотно схоже поняття 

містобудівної діяльності – це діяльність з розвитку територій, що здійснюється у 

вигляді територіального планування, містобудівного зонування, планування 

території, архітектурного-будівельного проектування, будівництва, капітального 

ремонту, реконструкції об’єктів капітального будівництва [42]. 

Відповідно до приписів Закону Республіки Молдова від 17.05.1996 №835-

XIII «Про основи містобудування і облаштуванні території» містобудування – це 

найважливіша частина облаштування території, об’єктом діяльності якої є 

територія населених пунктів і всі території, необхідні для забезпечення їх 

функціонування і розвитку [43]. 

Містобудівний кодекс Республіки Узбекистан містить формулювання, 

подібне з тим, що міститься в енциклопедичному виданні «Большая Советская 

Энциклопедия» – містобудування – теорія і практика планування і забудови 

населених пунктів, територій між населеними пунктами, що забезпечує комплекс 

соціально-економічних, будівельно-технічних, архітектурно-художніх і санітарно-

гігієнічних рішень [44]. 

Повертаючись до змісту поняття «містобудівна діяльність 

(містобудування)» можна зробити висновок, що нею є діяльність по 

формуванню і перетворенню середовища поселень (житлового, виробничого, 
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інших його видів), виходячи з інтересів населення, перспектив соціально-

економічного розвитку, місцевих особливостей, з метою забезпечення 

сприятливих умов проживання, обмеження шкідливого впливу 

господарської та інших видів діяльності на навколишнє середовище 

містобудівними засобами, поліпшення екологічної ситуації, розвитку 

інженерної інфраструктури, формування естетичного життєвого простору 

населення. У більш загальному вигляді містобудування можна охарактеризувати 

як організацію найбільш сприятливого простору для життя людей. 

Звертаючись до визначення понять містобудівна діяльність та 

містобудування, поданому у Законі України «Про основи містобудування», ми 

зауважували, що Закон ототожнює ці два поняття. З приводу такого ототожнення 

в адміністративно-правовій науці розгорнулась дискусія. 

Так, Р.С. Ярошевська відстоює тезу, що поняття «містобудування» є 

ширшим за поняття «містобудівна діяльність», так як по-перше включає у себе 

теоретичну складову, а по-друге, є практичною стороною першого [45, с.117]. 

О.В. Єрхов у складі містобудування виділяє містобудівну діяльність, будівельну 

діяльність та архітектурну діяльність [46, с.26-28]. 

В.В. Шепєлєва, з’ясовуючи сутність містобудівної діяльності, виділила її 

основні ознаки. Дослідниця вважає, що містобудівна діяльність: 

-  є організацією життя людини і суспільства в часі і просторі; 

-  ґрунтується на фундаментальних наукових знаннях про людину як 

індивідуумі і як громадянина, члена того чи іншого колективу, самого колективу, 

а також про взаємини людини з природним середовищем; 

-  виражається в діяльності по формуванню і перетворенню міського та 

сільського середовища; 

-  здійснюється у вигляді територіального планування, містобудівного 

зонування, планування територій, архітектурно-будівельного проектування, 

будівництва, капітального ремонту, реконструкції об’єктів капітального 

будівництва; 
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-  суб’єктами містобудівної діяльності є державні органи, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи; 

-  метою даної діяльності є створення сприятливого середовища 

життєдіяльності та забезпечення раціонального використання природних ресурсів 

на територіях населених пунктів; 

-  здійснюється, виходячи з інтересів населення, перспектив соціально-

економічного розвитку, національно-етнічних та інших місцевих особливостей, 

сформованого естетичного ідеалу суспільства, а також національних, історико-

культурних, екологічних, природних особливостей територій і поселень [47, с.145]. 

Головними напрямами містобудівної діяльності, відповідно до ст.4 Закону 

України «Про основи містобудування», є: планування, забудова та інше 

використання територій; розробка і реалізація містобудівної документації та 

інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій; визначення 

територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб; 

здійснення архітектурної діяльності; розміщення будівництва житлово-цивільних, 

виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і 

ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення; створення 

соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій та населених 

пунктів; створення та ведення містобудівних кадастрів  населених пунктів; захист 

життєвого та природного середовища від шкідливого впливу техногенних і 

соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ; збереження 

пам’яток культурної спадщини; розвиток національних і культурних традицій в 

архітектурі і містобудуванні; забезпечення високих архітектурно-планувальних, 

функціональних і конструктивних якостей об’єктів містобудування, формування і 

реконструкція містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних 

комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів; розробка 

правових актів, державних стандартів, норм і правил, пов’язаних з 

містобудуванням; контроль за дотриманням містобудівного законодавства; 

підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації; ліцензування 
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видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками [25]. 

Не дивлячись на те, що за своєю організаційно-правовою природою це 

явище є полісуб’єктним, однак його зміст характеризується локальним вирішенням, 

оскільки безпосереднє створення об’єктів містобудування (архітектури, 

ландшафтного дизайну тощо) здійснюється на територіях місцевих 

територіальних громад, зазвичай у їхніх інтересах та для забезпечення життєвих 

потреб як громад у цілому, так і її членів та референтних груп. Тобто, як зазначає 

О.Г. Курчин, у межах території, де виникає, конституюється, інституціалізується, 

функціонує та реалізується місцеве самоврядування, як локальний інститут 

публічної влади, що формується самою територіальною громадою [48, с.103], 

адже її предметом на місцевому та регіональному рівнях є територіальна 

організація розселення, планування та забудова поселень, їхній стійкий розвиток, 

збереження і захист історико-культурної спадщини, охоронних зон, пам’яток 

містобудування, архітектури, монументального мистецтва, природно-

ландшафтних комплексів та інших цінних у містобудівному відношенні об’єктів. 

Зазначене піднімає рівень ролі містобудування для життєдіяльності 

територіальних громад до основоположної, а сегмент обсягу правотворчої та 

правозастосовної діяльності органів місцевого самоврядування – до 

переважаючого у порівнянні з іншими сегментами. 

Таким чином, містобудівна діяльність є іманентною ознакою місцевого 

самоврядування, що знайшло відображення у нормативному визначенні самого 

поняття: «містобудування (містобудівна діяльність) – це цілеспрямована 

діяльність … органів місцевого самоврядування…» [22], а відтак галуззю 

суспільних відносин, правове регулювання якої здійснюється на регіональному та 

місцевому рівнях відповідними представницькими та виконавчими органами. 

У теорії управління містобудівною діяльністю вбачаються спроби, 

предметної класифікації правового регулювання містобудування. 

Так, А.І. Оганов виділяє шість основних напрямків правового регулювання 

містобудування: територіального планування; містобудівного зонування; 
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архітектурно-будівельного проектування; планування територій; будівництва 

об’єктів капітального будівництва; реконструкції об’єктів капітального 

будівництва [49, с.24]  На думку Л.Є. Бандоріна, предмет правового регулювання 

містобудівної діяльності слід класифікувати на шість напрямків: територіального 

планування; містобудівного зонування; планування територій; архітектурно-

будівельного проектування; будівництва об’єктів капітального будівництва; 

капітального ремонту об’єктів капітального будівництва; реконструкції об’єктів 

капітального будівництва [50]. 

На нашу думку, ці переліки не містять одного важливого напрямку, який 

також піддається регулюванню, – це регулювання нагляду та контролю за 

містобудівною діяльністю. Адже державний контроль у галузі містобудівної 

діяльності забезпечується цілою системою нормативно-правових регуляторів, яка 

охоплює ліцензування суб’єктів здійснення будівельної діяльності (створення 

об’єктів архітектури) [51], сертифікацією будівельної продукції [52], сертифіка-

цією безпосередніх виконавців робіт, що займаються проектуванням, приймають 

технічні рішення, оцінюють стан будівельних конструкцій [53, с.1668], 

стандартизацію (державні документи з описом установленого комплексу вимог до 

об’єктів), будівельних норм [54; 55], функціонуванням інститутів державного 

будівельного, санітарного, пожежного контролю тощо [56; 57]. 

Ю.О. Легеза, Л.В. Можечук стверджують, що правове регулювання 

містобудівної діяльності – це одна з основних функцій державного управління, 

зміст якого полягає у сприянні реалізації державної містобудівної політики, 

забезпеченні дотримання вимог законодавства, державних будівельних норм і 

правил [59]. 

Частина 3 ст.143 Конституції України передбачає надання законом 

місцевому самоврядуванню окремих повноважень органів виконавчої влади [1]. 

Таким чином, виконання функцій державного управління у сфері містобудування 

Законом України «Про місцеве самоврядування» та низкою інших спеціальних 

законів («Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну 

діяльність») делегується місцевому самоврядуванню. Більше того, Закон України 
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«Про основи містобудування» ст.7 визначає органи місцевого самоврядування 

такими, що здійснюють державне регулювання у сфері містобудування [25]. 

Аналізуючи природу адміністративно-правового регулювання містобудівної 

діяльності, ми бачимо, що сфера адміністративно-правового регулювання 

поширюється як на приватні (індивідуальні) відносини, так і на відносини 

публічно-правового характеру. Отже, такий вид правового регулювання повинен, 

з однієї сторони, обмежувати поведінку суб’єктів правовідносин певними 

регуляторами – дозволами та заборонами, а з іншої – забезпечувати вільну 

діяльність суб’єктів та гарантування дотримання їхніх майнових, житлових, 

підприємницьких та інших прав і свобод. 

Таким чином, адміністративно-правове регулювання містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування слід вважати системою дій та 

операцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування у 

встановлених формах за допомогою певних методів та з використанням 

правових засобів, спрямованих на забезпечення цілеспрямованої діяльності 

суб’єктів містобудівних правовідносин з організації найбільш сприятливого 

простору для життя людей. 

 

 

1.2 Історико-правовий аналіз законодавства у сфері містобудівної 

діяльності в Україні 

 

Тематика проблем правового регулювання містобудівної діяльності в 

Україні постійно перебуває у переліку актуальних. У різні часи, у той чи інший 

спосіб, цієї теми торкалися історики, будівельники, архітектори, філософи, 

мистецтвознавці. Це питання підіймають дослідники архітектурної та проектної 

справи, розвитку будівельних технологій, а також учені багатьох інших галузевих 

наук. Звернення до цих питань можна зустріти майже у кожного автора, що 

досліджував вітчизняну історію містобудування чи історію містобудівного права. 

Звичайно, не залишили цей пласт надбання людства і правники. Зокрема, в 
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юридичних науках проблемами становлення та розвитку законодавства, 

направленого на регулювання містобудування, займались О.Ф. Андрійко, 

А.Б. Бєломєсяцев, І.Л. Бородін, С.С. Вітвицький, С.Т. Гончарук, Т.Д. Гошко, 

І.О. Ізорова, О.О. Квасніцька, В.М. Коссак, Є.В. Курінний, В.М. Марчук, 

О.І. Миколенко, І.М. Миронець, Л.В. Ніколаєва, Г.М. Остапович, П.М. Пальчук, 

О.В. Сударенко та інші. Однак, комплексно це питання ще не розглядалося, а 

вітчизняна історіографія містобудівного нормотворення представлена загалом 

окремими працями Н.П. Гуштика, В.Г. Олюхи, О.В. Стукаленка, 

О.О. Квасніцької, В.А. Устименка, у той час як більш глибокі дослідження у 

цьому напрямку в основному архітектурні та мистецтвознавчі та абсолютно не 

відображають у науковому просторі сегмент становлення правового регулювання 

містобудівної діяльності, що здійснюється місцевим самоврядування. 

Дослідження історії правового регулювання певних правовідносин 

перебуває в колі завдань вітчизняної історико-правової науки, яка за Переліком 

наукових спеціальностей, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1057, визначена як «теорія та історія 

держави і права, історія політичних і правових учень» шифр 12.00.01 [60]. Однак 

системність нашого дослідження, яке присвячене саме правовому регулюванню 

містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування, на нашу думку, 

забезпечиться аналізом різних історичних періодів. Адже історичний метод є 

способом вивчення закономірностей функціонування і розвитку досліджуваного 

шляхом відтворення історії розвитку того чи іншого явища, його генезису при 

різноманітності подій та фактів, які змінюють одна одну в хронологічно 

послідовній формі. 

О.О. Квасніцька, досліджуючи хронологію розвитку та становлення 

будівельного законодавства України, періодизує її за таким принципом: часи 

Київської Русі; часи кріпосного права; дореволюційний період; період за 

радянських часів; період становлення та реформування законодавства у 

незалежній Україні [61, с.371].  
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На нашу думку, такий підхід залишає поза науковою увагою нормотворчі 

процеси інших періодів, які, наприклад, існували в «до руські» часи: період 

виникнення та розквіту грецьких полісів на півдні України, період Римського та 

Візантійського панування, не охоплено такою періодизацією і часи Великого 

Князівства Литовського, Австрії та Австро-Угорщини, міжвоєнний період 1918-

1939 р.р. де на українських територіях адміністрували Друга Річ Посполита, 

Королівство Румунія, Угорське Королівство та Чехословацька Республіка. З 

метою усунути ці прогалини нами піднімались періодизації правового 

регулювання містобудівної діяльності на наукових конференціях [62; 63] та була 

проведення коротка історична розвідка [64]. 

Авторський колектив монографії «Істрія архітектури України» застосував 

загальну історичну періодизацію до містобудівної діяльності: первісний період; 

античний період (еллінські та греко-римські часи); період залізного віку (греко-

варварські часи та часи ранніх слов’ян); період Київської Русі кінця Х – 1-ї 

половини ХІІІ ст.; період XIV – 1-ї половини XVI ст.; період 2-ї половини XIV – 

1-ї половини XVIІ ст.; період 2-ї половини XVIІ ст. – 70-ті роки XVIІІ ст.; період 

останньої третини XVIІІ ст. – 1-ї третини ХІХ ст.; період половини – кінця ХІХ 

ст.; період початку ХХ ст.; період 20-50 років ХХ ст. [65, с.9-10]. 

О.В. Стукаленко прив’язує періоди розвитку містобудівного законодавства 

до найбільш поширеної періодизації вітчизняного адміністративного права: часи 

Київської Русі та Галицько-Волинського князівства; литовсько-польська доба; 

козацько-гетьманська доба; період із кінця ХІХ до 1917 р.; період Української 

народної республіки (1917–1920 роки); радянський період до 90-х років ХХ ст.; 

період становлення незалежної України до сьогодні [66, с.98; 67, с.8-9]. 

Як бачимо, організаційно-правові форми управління будівельною діяльністю 

своїм історичним корінням сягають у часи, коли управління будівельними 

процесами у перших організованих поселеннях, які служили первісним людям, 

здійснювалось безпосередньо общиною. Про те, що у первісних общинах мало 

місце, виражаючись сьогоднішньою мовою, містобудівне нормування, можна 

судити з історичних досліджень древніх городищ, зокрема Біскупінського 
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(середина 1 тис. до н.е.). Чітке лінійне планування, рівні відстані між будинками, 

приблизна рівність самих будинків та інші вказують на тодішнє існування 

управлінської влади [68, с.15]. Спостерігається диференціація простору поселень 

та жител на житлові та виробничі зони. Формуються звичаї винесення за межі 

поселень захоронень людей, тварин, продуктів життєдіяльності. Відсутність у 

первісному періоді джерел писаного права дає підстави вважати, що регулятором 

відносин формування життєдіяльності поселень виступало звичаєве право. 

За давньогрецькими культурно-філософськими баченнями, місто технічне 

(грецьк. τέχνη – мистецтво, майстерність, вміння), воно організоване, кероване, 

процесуальне. Характеризується потоками товарів, послуг, комунікацій, 

транспорту, інформації. Саме в печерних містах Кримського півострова Киз 

(Коз)-Кермен, Чуфут-Кале, Мангуп-Кале та інших сформувалася відома древнім 

грекам триланкова соціальна система [69, с.13]. А міське «поверхневе» поселення 

почало являти собою явище соціальної природи людини. 

Археологічні дослідження більш пізніх поселень, наприклад 

Васильківського городища черняхівського періоду (ІІІ-V ст. н.е.), також дають 

підстави стверджувати про велику ймовірність існування містобудівного 

нормування [70, с.77]. 

Поява права та державності обумовила утворення публічних органів 

загальної та спеціальної компетенції, які виконували характерні для кожного 

історичного етапу управлінські містобудівні функції. В античні часи на 

Причорномор’ї виникла низка грецьких поселень-колоній, найбільшими з яких 

були Тіра, Ольвія, Керкінітида, Херсонес, Феодосія та Пантікапей, які невдовзі 

стали самостійними рабовласницькими містами-державами чи самоврядними 

містами – полісами. Оскільки вони перебували у тісних взаємовідносинах з 

метрополіями, є підстави вважати про застосування античних містобудівних 

традицій, що виникли у метрополії [64, с.38]. 

Унормування архітектурно-будівельної справи у древній Греції, як 

складової соціальної діяльності людини, вбачається у трактатах грецьких 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F


43 
 

філософів Платона - «Закони», Аристотеля - «Метафізика», «Нікомахова етика», 

«Велика етика», «Політика» [71, с. 13]. 

Римське володарювання на території сучасної України в основному 

обмежувалось Тірою та Ольвією, де стояли римські гарнізони. Хоча римські 

політичні впливи поширювались на інші міста Причорномор’я, а також поселення 

степу, Північної Буковини та півдня нинішнього Закарпаття. 

Давньоримський період представлений трактатами Фуфіція, Марка 

Теренція Варона, Віртрувія Марка Поліона («Десять книг про архітектуру») [72], 

написаними на початку I ст., за часів Юлія Цезаря і Октавіана Августа, та більш 

пізнього «Про землеробство» Марка Порція Катона Старшого [73], але й власне 

законодавчими нормативно-правовими актами, серед яких варто зазначити відомі 

Закони XII таблиць (VII–VI ст. до н.е.), а також низку законів імператорів, у яких 

спостерігаються явні юридичні регламентації містобудування [74; 75]. До речі, 

згадані нами трактати Віртрувія ми вважаємо одними із перших будівельних норм 

та, у сьогоднішньому розумінні, норм захисту пам’яток архітектури. 

Найяскравішим джерелом містобудівного права Візантійського історичного 

періоду є Дигести Юстиніана, який, за твердженням А.Б. Бєломєсяцева, 

узагальнив тисячолітню традицію римського права та легітимізував її 529 

року [76, с.42]. У цей же час з’являються інші акти, що регулювали містобудівну 

діяльність, у тому числі прототипи нинішніх локальних нормативно-правових 

актів: закони імператорів, архонтів провінцій, статути монастирів, трактати 

зодчих, зокрема: Кодекс Феодосія [77, с.313], статут Константинопольського 

монастиря Пресвятої Богородиці Благодатної, заснованого імператрицею Іриною 

у першій чверті XII ст. [76, с.56], містобудівний трактат архітектора V ст. Юліана 

Аскалоніта «Про закони або звичаї Палестини» [78], адміністративна постанова 

IV Халкідонського Вселенського собору 451 року [79, с.196], а також відомі у 

слов’янському світі визначні пам’ятки візантійського права, такі як Еклог, 

Номоканони та Прохірон (давньогрецьк. Πρόχειρος Νόμος), видані за участю 

імператора Василя І Македонянина, що знайшло широке використання у 

містобудівній діяльності руських князівств [64, с.39]. 
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Номоканони константинопольського патріарха Іоана Схоластика в 

перекладі на болгарську мову поширились на Русі, а згодом увійшли до джерела 

середньовічного руського права, відомого як Кормча книга [79, с.197]. Саме цим 

джерелом права, згідно з твердженнями І.М. Миронець, регламентувались 

загальні правила розташування міст і зведення будинків [80, с.40]. 

Прийняття Руссю християнства обумовило прийняття візантійських 

містобудівних традицій та норм. Як стверджує О.О. Квасніцка, початок 

кодифікації будівельного законодавства пов’язують з Ярославом Мудрим, так як 

саме у ХІ ст. уперше в історії Київської Русі було прийнято «Будівельний статут» 

– перший, кодифікований документ, що регламентував вимоги до процесу 

будівництва [61, с.372]. Хоча О.В. Стукаленко вважає, що одним із перших актів, 

направлених на врегулювання містобудування, було Укладення Київського князя 

Володимира про дотримання єдиних мір ваги та довжини по всій Русі 996 року, 

приписи якого застосовувались при будівництві військових об’єктів [66, с.98]. 

Серед актів містобудівного права можна назвати також і Статут Всеволода, 

який помилково приписують новгородському князю Всеволоду Мстиславовичу. 

Цей акт хоча і не увійшов до Кормчої книги, однак міг застосовуватись на землях 

України-Русі під час будівництва церков. 

Під час становлення руської держави будівництво розвивалось за двома 

напрямками: облаштування княжих володінь та будівництво оборонних споруд. 

Спеціального органу, що регулював будівельну діяльність, не існувало. 

Замовником будівництва та органом контролю був сам князь [81, с.94-95]. 

Серед руських середньовічних джерел містобудівного права можна назвати 

також коротку редакцію Руської Правди, яка містить «Урок мостникам», що 

регламентує порядок спорудження та ремонт мостів. Хоча серед дослідників 

Руської Правди зустрічаються твердження, що закон мав на увазі не лише мости, 

але й міські вулиці [82, с.38]. Регулювання містобудівної діяльності за допомогою 

цього правового акту є яскравим прикладом вирішення містобудівних питань на 

державному рівні. 
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Ю.Стеблецька зауважує, що у цей період правове регулювання планування 

просторового розвитку населених пунктів не здійснювалось, одночасно 

припускає, що джерела могли не зберегтись. Дослідниця навіть виокремила 

історичний відрізок від V ст. до кінця ХVII ст., давши йому назву 

«допланувальний період» [83, с.70]. 

З кінця XIII ст. документальні свідчення про джерела нормативного 

регулювання містобудівною діяльність практично повністю відсутні, велика 

ймовірність, що до цього спричинилась навала монголо-татар. Хоча сліди 

існування містобудівного права спостерігаються у літописах того часу [84], а 

також у формі стародавнього розпланування. 

У XIV столітті у Європі з’явилися перші прояви демократичних форм 

співіснування, які увійшли в історію під назвою «Магдебурзьке право», що 

проникло і на українські землі: Санок – 1339, Львів – 1356, Камянець-

Подільський – 1374, Рогатин – 1415, Луцьк – 1432, Кременець – 1438, Мукачево – 

1445, Київ – 1494-1497, Дубно – 1507, протягом XVI – XVII – більшість міст 

України [65, с.23]. Разом з Магдебурією на українські землі приходять основні 

містобудівні принципи – системність, плановість та прогнозованість. 

У період Великого Князівства Литовського активізувались європейські 

впливи на управління містобудуванням, хоча основним нормативним 

документом, у тому числі містобудівним, залишалась Руська Правда. Будівельна 

діяльність у цей період формується у двох основних напрямках: замкова 

архітектура та власне містобудування. Урбанізаційні процеси локаційних 

осередків, які отримали Магдебурзьке право, управлялися виборними органами 

самоврядування – магістратами. У цей час єдине нормативне регулювання 

містобудування за допомогою письмових актів не здійснювалось. Однак 

вважається, що основні вимоги до містобудівного нормування базувались на 

таких джерелах, як «Артикули магдебурзького права, які називаються Саксонське 

Зерцало» (польськ. Artykuly prawa magdeburskiego Które zową Speculum Saxonum» 

1558 р. [85], «Порядок судочинства та справ міських магдебурзького права» 

(польськ. Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego) 1559 р. [86] та 
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ін. Окремі містобудівні норми містились в праці Миколая Яскера, що складалися 

з трьох частин «Провінційний закон, Саксонське Зерцало» (лат. Juris Provincialis, 

quod Speculum Saxonum), «Магдебурзьке муніципальне право, книга Правило 

«Weichbild» (лат. Juris Municipalis Majdeburgensis Liber Wilgo Weichbild) та 

«Промптуарій провінційного закону Саксонське Зерцало» (лат. Promptuarium 

Juris Provincialis guod Speculum Saxonum) [87, с.99]. 

У час Магдебурзького права одиницею забудови міст став принцип парцелі. 

Парцеля (фр. рarcelle від лат. рarticula – частка) – невелика земельна ділянка, 

дрібна частина міського кварталу. Парцеля мала визначену стандартну ширину, 

вона органічно входила до складу міського кварталу, а кількість парцель 

обмежувалась [88]. Саме застосування цього принципу і вплинуло на формування 

обліку середньовічних міст України, у яких застосовувалась Магдебурія. 

Окремі містобудівні норми спостерігаються й у Литовських статутах. Так, 

Статут Великого Князівства Литовського 1529 р. у розд. 3 ст.17 містив заборону 

на будівництво аустерій «пакутных, на местах неслушных» [89]. Могилівський 

статут рекомендував їх будівництво «на готелях, й то не близько села … на місцях 

деяких призначених, де будинки в’їжджі для людей приїжджих … врад збудувати 

повинен» [90]. 

Уставою на волоки 1557 року – законом Короля Польського та Великого 

Князя Литовського запроваджувалось вуличне планування сільських поселень 

відповідно до розробленого і затвердженого плану, розміщуючи житлові будинки 

по один бік вулиці, а токи та господарські споруди – по другий. У такий спосіб 

забезпечувалась протипожежна безпека [91, с.253-254]. 

Впливало на формування містобудівної політики і так зване «право 

складу» [92, с.113] (нім. Stapelrecht), яким володіли Львів, Володимир, Луцьк з 

XIV ст., Київ – з XV ст. 

Доступна джерельна база, що складається з магістратських книг, актів 

ґродського суду Львівської землі, лавничих судів, протоколів війтівських урядів, 

книг протоколів засідань цехів будівельників та суміжних професій, документів 

цивільно-правового характеру, таких як заповіти, акти купівлі продажу, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1557
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
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будівельні контракти та інші, вказують на наявність стійкої та розвиненої 

правової основи, на якій базувались містобудівні відносини пізнього 

середньовіччя у Галичині, Волині та Поділлі [93; 94; 95]. 

У наслідок розвитку цехового устрою у будівельній галузі створювались 

гільдійні та цехові каси, призначенням яких, поряд з іншими, було відшкодування 

шкоди завданої третім особам [96, с.13], у такий спосіб відбувалось становлення 

інституту страхування цивільно-правової відповідальності, зокрема за шкоду 

нанесену у наслідок здійснення професійної діяльності. 

У період Гетьманщини, на думку В.Г. Олюхи, не здійснювалось 

регулювання будівництва публічно-правовими нормами до моменту входження 

українських земель до складу Австрійської та Російської імперій [97, с.89]. Однак, 

ми вважаємо, що таке твердження дослідника є помилковим. Прикладом цього є 

вказані вище норми магдебурзького права, що поширились на Україні і які не 

лише могли, а явно застосовувались при нормуванні будівництва у цей 

історичний період. 

А.І. Козаченко, досліджуючи органи державної влади і управління України 

другої половини ХVІІ ст., встановив, що цей період характеризується активним 

розвитком будівництва у військовій сфері та виокремив повноваження в 

будівництві: а) гетьмана, який приймав рішення про будівництво флоту, фортець, 

військових заводів; організовував і контролював будівництво фортифікаційних 

укріплень і кораблів; б) ради старшин, яка затверджувала плани будівництва 

фортець; в) обозного, який командував будівництвом фортифікаційних споруд та 

утриманням їх у боєздатному стані, будівництвом і експлуатацією військових 

заводів; г) рада генеральної старшини, яка мала повноваження фінансування й 

матеріального забезпечення будівництва військових укріплень, прийняття 

термінових   і   таємних   постанов   щодо   укріплення   стратегічних   об’єктів;   

г) артилерійська канцелярія виконувала управлінські, наглядові та облікові 

функції,   контролювала   будівництво   й   утримання   фортифікаційних   споруд;   

д) полковник наглядав за будівництвом і утриманням фортифікаційних споруд, 
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що знаходилися на території полку; є) сотники особисто контролювали законність 

будівництва фортець [98, с.46, 67, 97, 112, 120, 126, 143, 150]. 

На нашу думку, цьому історичному періоду державності притаманна 

нормотворча діяльність виражена, в основному, у формі спорадичних, 

безсистемних дій, спрямованих на міський благоустрій, а будівельно-планувальна 

діяльність полягала, як правило, у фіксації вже наявних стихійно сформованих 

містобудівних подій. Відсутність віднайдених письмових актів містобудівного 

нормування, ще не вказує на те, що вони не існували взагалі, адже історії права 

відомі випадки нормування суспільних відносин за неписаними правилами, які 

реалізовувались у вербальних чи піктографічних формах. 

Після розбору українських земель Російською та Австрійською імперіями 

містобудівне регулювання почало здійснюватись за законодавством цих держав. 

Так у Росії містобудівна політика із середини XVI ст. до другої половини 

XIX ст. була у поліцейському відомстві різних організаційно-правових форм. 

Серед основних нормативно-правових актів можна навести Межові інструкції, 

«Уложення по Кам’яному приказу», «Устав ратных, пушечных и других дел, 

касающихся до воинской науки» авторства Онисима Радишевського [99, с.68]. Ці 

нормативно-правові акти в основному регулювали різні аспекти культового та 

палацового будівництва, що активно формувалося з середини ХVІІІ ст., а також 

приватного і казенного будівництва. 

За твердженнями Є.Г. Комар, на початку ХVІІІ ст. на території України, на 

яку поширювалась влада Російської імперії, відбулося інтенсивне формування 

правових норм, направлених на регулювання процесів будівництва та засад 

містобудівної політики. Основними напрямами нормотворчості в указаний період 

були такі: уніфікація обігу містобудівної документації, планування та 

перепланування міст, упровадження типового будівництва, визначення правового 

статусу керівників і виконавців будівельного процесу й оптимізація юридичного 

забезпечення механізмів провадження будівництва [100, с.118]. 

Заслуговує на увагу один з перших серед відомих документів, що поєднує у 

собі дидактичність і нормативність у містобудуванні – Трактат-кодекс 
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«Повинність архітектурної експедиції» (рос. Должность архитектурной 

экспедиции), складений у 1737-1740 роках групою російських архітекторів на чолі 

з П.М. Єропкиним. Хоча трактат-кодекс і не був правовим актом, однак він став 

цінним джерелом, на якому в подальшому базувалось містобудівне право 

Російської імперії. Трактат закладає основи організаційно-управлінської 

структури управління міським будівництвом, принципи професійної діяльності та 

відповідальності фахівців-архітекторів, торкається питань правової містобудівної 

політики [101]. 

Реформи Петра І, а пізніше Катерини ІІ закладали основи архітектурного 

обліку міст Російської імперії. Так, за адміністративною реформою 1775 р. для 

губернського міста типовими стали: будинок губернського правління, присутні 

місця, будинок губернатора, собор, навчальні заклади, лікарня, театр, музей, 

бібліотека. Впровадження Катериною ІІ муніципальних реформ шляхом 

затвердження «Міських положень» (рос. Городовые положения) не відкривав 

самостійних містобудівних повноважень для новостворених на українських 

теренах міських самоврядних органів. Затвердження генеральних планів 

просторового розвитку міст надалі здійснювалось метрополією. Наприклад, 

перший генеральний план Києва, складений генералом Миллером і графом 

Шуваловим, був затверджений Катериною ІІ 17 квітня 1887 р. [83, с.71]. Перша 

планувальна документація просторового розвитку Одеси 1794 р., розроблена         

Ф. де Волланом, також погоджувалась імператрицею після її особистих 

правок [102], Перша планувальна документація просторового розвитку 

Єлисаветграду 1798 р. – Павлом І [103, с.13], генеральний план цього міста 1847 р., 

авторства архітектора Шуміліна, – Миколою І [104, с.286]. 

За розвідками І.Г. Пірожкової основними актами містобудування до часу 

прийняття у 1832 р. Будівельного Статуту були іменні імператорські укази, 

резолюції, конфірмовані донесення, доповіді на ім’я імператора, розпорядження 

Сенату, акти міністерства внутрішніх справ, резолюції Кабінету міністрів [105, с.68]. 
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Муніципальні органи в губернських містах Київ, Харків, Чернігів, 

Новгород-Сіверський, а також в містах Одеса, Сімферополь, Миколаїв наділялись 

правом створення спеціалізованих містобудівних органів – будівельних комітетів. 

Так, Одеський будівельний комітет, створений у 1804 році, вирішував 

питання благоустрою, планування, спорудження громадських будівель, 

комунікацій, мощення вулиць, озеленення, водопостачання та каналізації, 

відведення місця під приватне будівництво, контроль над виконанням і видачу 

документів. Цей містобудівний орган проіснував до 1864 р., а замість нього було 

створене Одеське будівельне управління при Міській управі [106, с.126]. 

Варто зауважити, що єдиної моделі місцевих містобудівних органів у 

Російській імперії не існувало до прийняття у 1832 р. Будівельного Статуту. 

Наприклад, у згаданій Одесі у 1794 р. за наказом градоначальника Хосе (О́сипа) 

де Рібаса була створена Експедиція для будівництва міста та порту [107, с.36]. 

Функції відводу землі під забудову і видачу документів виконували у 1795-1800 

роках Інженерна команда, у 1800-1803 роках – Одеський магістрат [106, с.126]. 

При тому Генеральний план затверджувався імператором [108, с.5.]. Однак 

проблема стихійної забудови вимагала створення єдиного містобудівного органу, 

який (Одеський будівельний комітет) і був створений за рішенням 

градоначальника герцога Рішельє. При цьому, «Тверді правила відводу місць і 

забудови» були прийняті будівельним комітетом лише у 1820 р. [109]. 

Система містобудівних нормативно-правових актів характеризувалась не 

чіткістю та розпорошеністю, що на практиці приводило до ускладнення їхнього 

застосування. Тому потреба у створенні кодифікованого нормативно-правового 

акту була очевидною, який і був прийнятий у формі Будівельного Статуту у 

1832 р., що діяв у чотирьох поступових редакціях (1832, 1842, 1857, 1900 р.р.) та 

додатках до нього, аж до 1917 р. Кодекс включав норми, що регламентували 

порядок проектування, будівництва та благоустрою, визначав перелік технічних 

вимог до будівельних робіт, встановлював систему органів управління 

будівництвом, очолювану Технічно-будівельним комітетом, який входив до 
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Міністерства внутрішніх справ, а будівельна поліція здійснювалась наглядом за 

дотриманням будівельних норм [46, с.16]. 

Глава друга Будівельного Статуту «О м стномъ управленіи строительною 

частью въ губерніяхъ и областяхъ вообще» встановлювала перелік місцевих 

органів наділених містобудівними повноваженнями та визначала їхній обсяг. 

Норми, що містились у статтях Розділу першого «О управленіи строительною 

частью въ градоначальствахъ» Глави третьої Будівельного Статуту, визначали 

предмет містобудівних повноважень муніципалітетів у Одесі, Севастополі, 

Миколаєві, Керчі та Ростові на Дону, зокрема утримання будинків та споруд 

державної власності, за винятком тих, що знаходяться у віданні спеціальних 

управлінь, технічно-поліцейський нагляд за утриманням громадських та 

приватних будинків тощо [110, с.210]. 

Міста, Крім Будівельного Статуту, мали власні правила забудови. Так, 

Київська Міська дума у 1879 р. затвердила перелік документів, які повинна 

подати до міської будівельної управи особа, що має намір звести будинок [76, с.74]. 

Статут 1832 р. обумовлював подвійний характер містобудівних 

повноважень – центральної влади та місцевої. Статутом усе цивільне будівництво 

з МВС було передано у Головне управління шляхів сполучення та публічних 

споруд [105, с.71]. 

У 1870 р. були прийняті Міські положення Олександра ІІІ – акт, що 

регулював управління містами, повноваження міського самоврядування. Цей 

документ, як стверджує І.І. Миронець, є зразком адміністративно-правового акту, 

що закріплював статус органу управління (Міської Управи), до сфери 

повноважень якого входило і керівництво будівельною діяльністю [80, с.40]. 

Затвердження Олександром ІІ «Міських положень» – цілком нового 

муніципального закону – ознаменувало реформування місцевого самоврядування 

у Російській імперії. Серед предметних повноважень Положення передбачали і 

містобудівні справи, справи благоустрою міста: піклування про влаштування 

міста, згідно із затвердженим планом; завідування, на підставі правил, 

облаштуванням та утриманням вулиць, площ, замощень, тротуарів, міських 
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громадських садів, бульварів, водогонів, стічних труб, каналів, ставків, канав і 

проток, мостів, загат і переправ, а також і освітленням міста [111, с.10]. 

Міські положення Олександра ІІІ 1892 р. істотно розширювали містобудівні 

повноваження муніципалітетів [112, с.430-456]. Піддавались нормативному 

закріпленню також будівельні норми та правила складання кошторисної 

документації. Прикладом цього є затвердження 17.04.1869 Олександром ІІ 

Урочного положення для будівельних робіт (рос. Урочное положеніе для 

строительнихъ работъ), первинна редакція якого була видана 1843 року [113]. 

Загалом упродовж другої половини ХVIII – початку ХІХ ст.ст. пріоритетна 

увага спрямовувалася на забезпечення регламентації будівельної поліції, 

здійснення перепланування великих міст та удосконалення будівельних 

нормативно-правових актів протипожежного характеру. 

Варто зауважити, що наглядовими функціями в галузі містобудування 

наділялась так звана «будівельна поліція», яка поряд з юридичним та технічним 

наглядом за будівництвом здійснювала нагляд за вчасністю та якістю санітарної 

очистки вулиць, дворів, помешкань, облаштуванням кладовищ, будівництвом 

об’єктів історико-культурного призначення, замощенням вулиць, наглядом за 

ветхими та аварійними будівлями та спорудами, протипожежним наглядом за 

застосування будівельних матеріалів тощо [114, с.90-91; 115, с.113]. 

На кінець XIX – початок XX ст.ст. нормотворення місцевих органів 

самоврядування дещо активізувалось. Це пояснюється створенням у результаті 

реформи земських органів самоврядування та реорганізацією міських дум. Нова 

редакція Будівельного статуту 1857 р. передбачала найм міських архітекторів, а 

також норми про дозволені суми кошторисів будівництва, що фінансується 

муніципалітетами [104, с.70]. Містобудівне нормотворення Російської імперії 

початку ХІХ – початку XX ст..ст. зазвичай визначалось потребами 

обороноздатності, протипожежної безпеки та благоустрою, при цьому 

містобудівна політика не відрізнялася цілісністю, її напрямки вибудовувались у 

міру необхідності [116, с.411]. 
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Австрійський період, як зазначає У.І. Іваночко, «починається на фоні 

загального спаду процесу містотворення та деградації міських поселень, оскільки 

більшість з них втратила документальне підтвердження своїх міських 

привілеїв» [117, с.211]. 

Одним із найважливіших містобудівних інструментаріїв відбудови, 

розбудови і планування міст Західної України у складі Австрійської, а згодом 

Австро-Угорської імперій, були спершу будівельні, а пізніш будівельно-поліцейські 

приписи. На розвиток урбаністичного середовища ряду столичних міст, їх 

перебудову і благоустрій (нім. Umgestaltung und Verschönerung) у XVII-XIX ст.ст. 

мали вплив урядові патенти щодо формування великих площ (поч. XVII ст.) і 

перші обмеження висоти забудови (XVIII ст.) [65, с.108]. 

Містобудування на землях України, підвладних Австрії у XVIII і XIX ст.ст., 

регулювалась будівельними статутами, які містили норми щодо максимальної та 

мінімальної висоти житлових приміщень, розмірів та напрямків димарів, висоти 

брандмауерів, обладнання приміщень для нечистот та інше. Ці акти містили 

також норми обмеження права власності на землю в публічних інтересах, 

оскільки представляли собою норми, що встановлювали строгі правила 

забудови [118, с.17]. Управлінські містобудівні інституції утворювались як 

центральною, так і місцевою владою. Наприклад, магістрат Львова, створений на 

основі декрету від 31.08.1786, мав відділення та підлеглі установи, на яких, 

зокрема, покладалися містобудівні завдання, зокрема будівельне відділення, яке 

керувало будівельними справами і будівельною діяльністю на території Львова та 

конскрипційно-житлове відділення, яке вело облік житлових приміщень, що були 

в управлінні міста. Чиновники цих органів призначалися центральною 

імперською владою [96, с.100]. У тому ж році у Львові, як і в інших столицях 

монархії, було запроваджено нову організацію магістрату [119], і тим самим 

скасовано магдебурзьке право [120, с.56.]. 

Згідно з розвідкою В. Вуйцика, після зайняття Львова Австрією міська 

влада почала видавати нормативні документи для врегулювання процесу 

будівництва, виконання яких було обов’язковим. Досліднику відомі 
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розпорядження Львівського магістрату про «ставлення будівель» 1778, 1779 та 

1780 років, які містили технічні норми, заборони, ставили дозвільні вимоги перед 

професійними будівничими, вимоги затверджень проектів будівництва, а також 

встановлювали відповідальність за порушення їхніх приписів [92, с.116-117]. 

Державні акти Австрії з питань будівництва, дворів, поселень у Галичині 

видавалися часто як збірки законів, розпоряджень та інструкцій. Важливіші 

закони, особливо ті, що стосувалися спеціально Галичини, видавалися окремими 

брошурами. В кінці XVIII ст. муніципальні уряди отримують право 

встановлювати межі цивільно-правової відповідальності архітекторів та 

проектувальників за шкоду завдану у наслідок помилок в архітектурних, 

проектувальних та інженерно-будівельних рішеннях та здійснювати контроль 

обов’язкового страхування професійної відповідальності в діяльності з 

проектування та будівництва об’єктів місцевого значення [121, с.34]. 

Вагомою правовою основою для розробки кодифікованих містобудівних 

правових актів Австрійської імперії був «Пожежний статут для крайових міст і 

містечок», виданий Йосифом ІІ у вересні 1782 р. для ерцгерцогства Австрія, 

окремі елементи якого у майбутньому лягли в основу численних будівельних 

статутів міст по всій імперії [122, с.216]. Важливим в плані містобудування є те, 

що «Пожежний статут для крайових міст і містечок» (нім. Feuerordnung für 

Landstädte und Märkte) регулював порядок спорудження та капітального ремонту 

будинків та споруд та регулював порядок отримання адміністративних дозволів 

на цю діяльність [123, с.79]. 

У містах будівельні процеси регулювались також і магістратами. Зокрема, 

міська влада видавала акти для врегулювання процесів будівництва, наприклад: 

Положення про порядок будівництва будівель у м. Львові 1877 р. [124]. 

На початку XIX ст. в Австрійській імперії нормотворча діяльність у  

містобудуванні істотно активізується. Як зазначає австрійський дослідник 

К. Семсрот, для 41 королівства, герцогства, графства, земель та міст імперською 

владою було видано відповідні власні будівельні статути. Ці будівельні статути 

поділялися на 18 крайових і 23 міські. Крайові будівельні статути регламентували 
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забудову по містах, містечках і сільських громадах у кожному з коронних країв. І 

лише Галичина і Буковина становили виняток, адже для цих провінцій крайові 

будівельні статути були видані для окремих категорій поселень. Для Галичини: 

для 29 міст, для більших місцевостей, для сільських громад і містечок – зокрема 

будівельні статути 1882, 1889, 1898, 1899 р.р., а також будівельні статути для 

Львова, 1887 та 1889 р.р.; для Буковини: для міст, для сільських громад і містечок, 

зокрема будівельний статут 1904 р., та будівельний статут для Чернівців 1869 р. 

Зазначені статути перевидавалися та періодично доповнювались новелами. Серед 

містобудівних норм будівельних статутів важливого значення надавалося тим, що 

регулювали естетику та гігієну міста, розвиток вуличної мережі, будівництво 

площ, висоту будинків, типи фасадів [125, с.120]. 

Революція 1917 р. та громадянська війна відклали містобудівні питання на 

другий план. Усі політичні сили, що змагались у 1917-1920 р.р. в Україні за владу, 

за первинну мету ставили – втримати владу та розбудувати державні інститути. 

Періоди діяльності УНР, ЗУНР, Директорії та Гетьманату не відзначаються 

активним нормотворенням у містобудуванні. Стабільність у цьому напрямку 

проявляється з часу закріплення радянської влади. 

Конституція УСРР 1919 р., нормативно передбачивши утворення на місцях 

Рад робітничих, селянських та солдатських депутатів та створювані ними 

виконавчі комітети, не прописувала повноважень цих органів, делегуючи право 

встановити розмежування предметів відання Центральному Виконавчому 

Комітету Рад [126], однак містобудівні питання надалі вирішувались не системно, 

вибірково, з метою вирішення галузевих проблем, що виникали: Резолюція V 

Всеукраїнського з’їзду рад від 9.03.1921 «Про господарське будівництво» [127, с.101], 

Постанова РНК УСРР від 22.03.1921 «Про організацію асенізаційних обозів при 

комунвідділах України» [128, с.133], Постанова ВЦВК та РНК від 21.01.1924 

«Про право установ, що відають шосейними і ґрунтовими шляхами, на землі 

зайняті шляхами та шляховими спорудами [129, с.27]. У той час як центральна 

влада СРСР відзначалась надзвичайною нормотворчою активністю. 
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Централізованість містобудівних процесів зводила до мінімуму 

повноваження місцевих органів у цій галузі. Так, чільним органом, що здійснював 

регулювання містобудування на загальнодержавному рівні, була Вища Рада 

Народного Господарства РРФСР, у складі якої був утворений Підвідділ 

загальнокорисних державних споруд, у подальшому – Комітет Державних споруд, 

який включав Техніко-будівельний комітет [130, c.53]. 

Чільним органом, що здійснював регулювання містобудування на території 

України, у той час була Українська Рада Народного Господарства (УРНГ), що 

існувала як республіканський орган керівництва економікою з 1919 по 1932 рік (з 

перервою з березня 1919 до листопада 1920) [131, с.40]. При УРНГ було створено 

підвідділ будівельних споруд (Підвідділ загальнокорисних державних та 

громадських робіт – Комдержспоруд), завданням якого було об’єднання ряду 

функцій управління будівельною сферою для раціонального використання кадрів, 

матеріалів і технічних засобів. Для безпосереднього здійснення будівельно-

монтажних робіт у системі Комдержспоруд були створені будівельні управління, 

а для виконання будівельних робіт на місцях – губернські управління [132, с.71]. 

У січні 1922 р. Комітет Державних споруд було ліквідовано. Функції 

управління містобудівними процесами перейшли до Української комісії 

народного планування (Держплан). Крім цього, при Вищій Раді народного 

господарства було створено будівельний відділ, який у лютому 1927 р. 

реформований у Комітет з будівництва. У своїй діяльності Держплан був 

підпорядкованим Українській економічній нараді, а також керівним органам 

політичного управління УРСР [133, с.31]. У 1929 р. у системі Вищої Ради 

народного господарства було утворено Головне будівельне управління, яке 

об’єднало підрядні будівельні організації. До складу цих організацій входили 

загальні будівельні, спеціалізовані та монтажні трести. 

У 1929 р. Будівельною комісією РРФСР були розроблені та затверджені 

Тимчасові правила та норми проектування та зведення будинків та споруд, які 

були обов’язковими для застосування на усій території СРСР [134]. 
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Прийнята на основі союзної Конституції 1924 р. Конституція УСРР 1929 р. 

зовсім не змінила приписів регулювання повноважень місцевих органів 

влади [135]. Узаконення основних містобудівних актів і надалі здійснювалось 

актами центральних органів союзної та республіканської влади, однак не було 

системним. Так, перший генеральний план Києва в XX ст., розроблений під 

керівництвом І. Хаустова, був затверджений урядом України у 1936 р. Хоча 

«Тимчасові правила, що регулюють забудову м. Києва» - акт, який регламентував 

розвиток міста, був затверджений президією Київської міської адміністрації 

1927 р. [83, с.71]. 

У кінці 20-х років ХХ ст. Вищим технічно-будівельним Комітетом при 

НКВС УСРР була проведена грандіозна робота по розробці Кодексу правил 

планування населених пунктів, який мав охопити основні законодавчі директиви 

раніш встановлені «Тимчасовими будівельними правилами» від 14.11.1924, 

Статутом цивільного будівництва від 23.02.1928 та низкою особливих постанов 

Української економічної ради і стати законом, наповненим правовими нормами 

матеріального, організаційного та технічного характеру. Цікавим моментом є те, 

що у тоталітарній державі проект Кодексу був поданий для публічного 

обговорення в колах спеціалістів різних галузей – будівельників, архітекторів та 

інших. Однак зазначений документ не знайшов підтримки у керівників держави та 

не був прийнятим [136]. 

Для вирішення проектувальних питань планування міст постановою РНК 

УСРР від 12.09.1930 був створений Державний інститут планування міст УСРР – 

Діпромісто (рос. Гипроград). Його створення відбулось на базі Проектно-

консультаційного бюро НКВС УСРР у місті Харкові шляхом злиття в єдину 

організацію Бюро з проектування Великого Запоріжжя, Комісії з планування 

нових міст Донбасу при РНК УСРР, бюро проектування «Нового Харкова» при 

НКВС УСРР. Інститут мав свої філії в Києві, Одесі та Дніпропетровську [137]. 

Зазначений період характеризується як правовою, так і економічною 

неготовністю радянської влади впоратись з динамічними урбанізаційними 

процесами, що підтверджується рішенням червневого 1931 р. Пленуму 
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ЦК ВКП (б), який сформулював основні положення розвитку міст на перспективу, 

визнавши доцільність заборони зростання найбільших міст [138]. 

У цей період, врешті, як і в інші періоди радянської влади, містобудування 

здійснювалося виключно з відома центральних органів влади, які виступали, 

замовником, виконавцем та регулятором містобудівних робіт. Як зазначає 

В.Г. Олюха, у рамках командно-адміністративної системи не могли повноцінно 

працювати закони й економічні механізми [96, с.107-108]. 

На підтвердження цього приводимо приклад спільної Постанови ЦВК СРСР 

№70 та РНК СРСР №1219 від 27.06.1933 «Про складання та затвердження 

проектів планування і соціалістичної реконструкції міст та інших населених місць 

Союзу PCP», яка визначала серед основних вимог до проектів планування міст 

можливість створення найбільш сприятливих умов праці і життя населення та 

необхідність передбачати місця для будівництва й охоронних захисних зон тощо, 

фактично перетворюючи населений пункт у додаток до підприємства, який 

служить для забезпечення його робочою силою [139, с.425-427]. 

Конституція УРСР 1937 р. у розділі «місцеві органи державної влади» 

містила статті 87, 90 та 94, у яких за галузевим принципом виписано структуру 

місцевих виконавчих органів, серед яких і ті, що наділялись містобудівними 

повноваженнями: відділи комунального господарства, місцевої промисловості, 

земельний [140]. Однак містобудівна політика надалі формувалась центральними 

союзними органами влади. 

У 1938 р. при Раді Народних Комісарів СРСР створюється Комітет у 

справах будівництва, серед основних завдань якого було керівництво проектами 

та будівництвом, а також технічне регулювання галузі. Комітет проіснував до 

1939 р. та був перетворений у Народний комісаріат з будівництва [141]. 

У роки Другої світової війни Наркомбуд (рос. Наркомстрой) разом зі 

спеціально створеним Головним управлінням будівництва підприємств 

машинобудування (рос. Главмашстрой) при Раді Народних Комісарів СРСР 

здійснював зведення об’єктів військового призначення [46, с.18]. 
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21.08.1943 ЦК ВКП (б) і РНК СРСР прийняли Постанову «Про невідкладні 

заходи з відновлення господарства в районах, звільнених від німецької окупації» 

та створюється при Раднаркомі СРСР Комітет по відновленню [142]. У цей же 

період створюються і республіканські органи по управлінню містобудівною 

діяльністю. Так, 10.08.1943 Указом Президії Верховної Ради УРСР було утворено 

Республіканський наркомат житлово-цивільного будівництва, хоча зміни до 

Конституції УРСР з цього приводу були внесені лише 04.03.1944 [143]. 

29.09.1943 Постановою РНК СРСР був утворений Комітет у справах 

архітектури при РНК СРСР, у компетенцію якого входило: затвердження проектів 

забудови поселень, державний архітектурно-будівельний контроль за якістю 

забудови поселень та будівництвом житлових і цивільних будівель; розробку та 

затвердження типових проектів і стандартів для масового цивільного та 

житлового будівництва, а також норм проектування по плануванню поселень, по 

цивільному й житловому будівництву; розгляд і впровадження зразків виробів 

будівельної і художньої промисловості для обробки і обладнання житлових і 

цивільних будівель; спостереження і контроль за творчою діяльністю 

архітектурно-проектних організацій незалежно від їх підвідомчості; керівництво 

науково-дослідними установами з архітектури і навчальними закладами з 

підготовки кадрів у галузі архітектури та художньої промисловості; керівництво 

справою охорони і реставрації пам’яток архітектури. Одночасно були створені і 

місцеві українські органи Комітету: Управління у справах архітектури в Києві, 

при РНК України;  обласні відділи у справах архітектури [144]. 

13.10.1944 Постановою РНК №1384 було затверджено Положення про 

головного архітектора міста та затверджений список міст, де встановлювалась 

така посада [145]. У цей самий час (1944 р.) створюється система державного 

архітектурно-будівельного контролю [146, с.128]. У 1946 р. Раднаркоми СРСР та 

союзних республік були перетворені в ради міністрів, а в липні 1949 р. утворене 

Міністерство міського будівництва СРСР [147]. 

Після закінчення війни в час загальної відбудови усіх галузей народного 

господарства стало відчуватись явна застарілість актів містобудівного 



60 
 

законодавства 20-30 р.р. Для виправлення ситуації були спроби кодифікації, а 

саме розробки Містобудівного Статуту та нового Урочного положення для 

будівництва. До складу останнього передбачалося включити техніко-економічні 

показники, що представляють собою еталонні нормативні описи продукції 

проектно-будівельного процесу по масових об’єктах будівництва [148, с.95]. 

У травні 1950 був утворений Державний комітет Ради Міністрів СРСР у 

справах будівництва (Держбуд СРСР), який був наділений повноваженнями 

загальносоюзного органу з питань містобудування та промисловості будівельних 

матеріалів, головним завданням якого був розгляд проектів і кошторисів по 

будівництву підприємств, будівель і споруд, вносяться міністерствами і 

відомствами на затвердження Ради Міністрів СРСР, і надання за ним висновків, а 

також контроль за виконанням міністерствами та відомствами рішень Уряду з 

питань проектування та будівництва [149, с.94]. 

У 1955 році відомство впровадило у містобудівну діяльність Будівельні 

норми і правила (рос. Строительные нормы и правила, СНиП). Будівельні норми 

та правила в СРСР не були суто технічними, а містили також і правові норми. Так, 

СНиП 1.06.04-85 «Положення про головного інженера (головного архітектора) 

проекту», затверджені постановою Держбуду СРСР від 28.06.1985 №103, 

визначали права, обов’язки і відповідальність головного інженера і головного 

архітектора проекту [150]. 

Конституція УРСР 1978 р. хоча й містила низку норм, що декларували 

розширення прав місцевої влад, однак реально повноваження місцевих рад не 

були розширені. Місцеві ради у галузі містобудування не наділялись ні 

фінансовою, ні організаційною самостійністю [151]. 

24.08.1957 Постановою ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР «Про розвиток 

житлового будівництва в УРСР» визначалися напрямки політики житлового 

будівництва в Україні, а також планувалось збільшення обсягів житлового 

будівництва, у тому числі за рахунок коштів громадян [152]. 
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30.04.1958 Постановою Ради Міністрів УРСР було затверджено Положення 

про житлово-будівельні колективи та індивідуальних забудовників у містах, 

селищах міського типу Української РСР [153]. 

Громіздка та багатоланкова управлінська система містобудівної діяльності 

СРСР характеризувалась багаточисельним управлінським апаратом, дублюванням 

управлінських рішень, що спричиняло зниження їхньої якості та оперативності 

виконання. Тому початок періоду «перебудови» ознаменував спрощення системи 

управління містобудівними процесами, з цією метою 19 серпня 1986 року низку 

центральних органів державної влади, які реалізовували містобудівельну 

політику, – Мінтрансбуд СРСР, Мінпромбуд СРСР, Мінважбуд СРСР, Мінсільбуд 

СРСР, Держбуд СРСР було перетворено у Державний будівельний комітет СРСР, 

який проіснував до розпаду Союзу РСР. 

Хоча кінець 80-х років ХХ ст. характерний для СРСР зміцненням 

«відцентрових» сил, що ще до розпаду союзної держави визначало збільшення 

обсягу як республіканських, так і місцевих повноважень в усіх галузях 

господарства. Не було виключенням і містобудування. 

Так, 7.12.1990 Верховна Рада УРСР прийняла Закон УРСР «Про місцеві 

Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування», визначивши 

вирішення низки містобудівних питань компетенцією місцевих рад та їхніх 

виконавчих органів, зокрема: розробка програм економічного і соціального 

розвитку території, програми з питань будівництва та благоустрою, з питань 

комунально-побутового і соціально-культурного обслуговування населення; 

вирішення питань створення майнових об’єктів, які перебувають у комунальній 

власності; вирішення питань розміщення підприємств організацій і установ, які не 

належать до комунальної власності; організація підготовки і затвердження 

проектів планування та забудови населених пунктів, їх генеральних планів, 

проектів і титульних списків будов та об’єктів місцевого господарства, контроль 

за їх здійсненням; здійснення контролю за використанням і охороною землі та 

інше [154]. 18.12.1990 був прийнятий Земельний кодекс УРСР, який впровадив 

новітні положення правового забезпечення земельного устрою та містобудування 
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[155]. Проте розвиток суспільних відносин та вимоги державного будівництва 

вже у незалежній Україні зумовили суттєве оновлення його змісту, тому трохи 

більше ніж через рік приймається новий Земельний кодекс (Закон від 13 березня 

1992 р. №2196-ХІІ). 

Із здобуттям Україною незалежності розпочався період децентралізації 

органів управління містобудівною діяльністю, прийняття низки законів, 

направлених на інституціалізацію місцевого самоврядування, делегування 

органам місцевого самоврядування містобудівних повноважень. 

Починаючи з кінця 1991 р., в Україні приймається низка законів 

безпосередньо направлених на регулювання містобудування, а також законів, що 

значно розширювали містобудівну спроможність суб’єктів містобудівних 

правовідносин: 1991 – «Про інвестиційну діяльність» та «Про охорону 

навколишнього природного середовища»; 1994 – «Про основи містобудування» та 

«Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за 

правопорушення у сфері містобудування»; 1997 – «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; 1999 – «Про архітектурну діяльність»; 2000 – «Про охорону культурної 

спадщини»; 2005 – «Про благоустрій населених пунктів» та «Про автомобільні 

дороги»; 2009 – «Про будівельні норми»; 2011 – «Про регулювання містобудівної 

діяльності»; 2012 - «Про Генеральну схему планування території України»; 2015 – 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» та інші. 

За часи незалежності в Україні розпочинаються й інституційні зміни 

системи управління містобудуванням. Правонаступником колишніх 

республіканських та союзно-республіканських органів виконавчої влади у сфері 

містобудування, архітектури, будівництва став Державний комітет УРСР у справах 

будівництва (1986-1991), на заміну йому утворився Державний комітет УРСР у 

справах архітектури, будівництва та охорони історичного середовища (1991-

1992), пізніше він був реформований у Міністерство інвестицій і будівництва 

(1992), далі в Міністерство у справах будівництва і архітектури (1992-1994), далі 

реорганізований у Державний комітету України у справах містобудування та 

архітектури (1994-1997) [156, с.205]. Подальше об’єднання Державного комітету 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv-ZrNt6XYAhVkDMAKHX7bC1oQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F1704-17&usg=AOvVaw0zjgoguu5ZrrSAiZnR95F7
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України у справах містобудування та архітектури і Державного комітету України 

з питань житлово-комунального господарства у 1997 р. в єдиний комітет – 

Держбуд України – було спрямовано на оптимізацію управління у сфері 

будівництва і житлово-комунального господарства шляхом зосередження в 

одному органі можливості опрацювання і вирішення близьких за технічним 

змістом питань з будівництва та подальшої експлуатації будівель і споруд. 

З прийняттям у 1997 р. Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільським, селищним, міським радам були надані повноваження 

затвердження програм забудови міст, генеральних планів забудови населених 

пунктів та іншої містобудівної документації, а їхнім виконавчим органам – 

встановлювати на відповідній території режим використання та забудови земель, 

координувати діяльність суб’єктів містобудування в питаннях комплексної 

забудови населених пунктів, видавати дозвіл на зведення об’єктів містобудування 

незалежно від форми власності. Крім цього, виконавчим органам місцевих рад 

делегувалось: приймати в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти, 

здійснювати контроль за відповідністю норм законодавства та затвердженої 

містобудівної документації, видавати забудовникам архітектурно-планувальні 

завдання та технічні умови на проектування, будівництво, реконструкцію 

будинків і споруд, благоустрій населених пунктів та видавати дозволи на 

проведення цих робіт. Порядок реалізації зазначених повноважень був 

деталізований законами України «Про основи містобудування», «Про 

архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій». 

З метою посилення державного архітектурно-будівельного контролю у 

2007 р. із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» були вилучені 

повноваження державного архітектурно-будівельний контролю, а ряд 

повноважень у сфері містобудування був переданий уповноваженим органам 

державної влади – Державній архітектурно-будівельній інспекції України та її 

територіальним органам [157, c.133]. 

Наступним етапом реформ у галузі правового регулювання містобудівної 

діяльності стало надання органам місцевого самоврядування повноважень 
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видавати замовникам будівництва містобудівні умови та обмеження забудови 

земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, або згоду на 

розробку містобудівного обґрунтування об’єкта у встановлених випадках з 

наступним прийняттям відповідного рішення. У цей же час органи місцевого 

самоврядування були позбавлені повноважень видавати дозволи на спорудження 

об’єктів містобудування [158]. 

Проривом у правовому регулюванні містобудування багато дослідників 

вважає прийняття у 2011 р. Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [80, с.45; 157, c.134-135]. Однак, не дивлячись на прогресивність норм 

Закону, які істотно впорядкували містобудівну сферу та забезпечили законодавчу 

визначеність раніше неврегульованих питань, обсяг повноважень органів місцевого 

самоврядування в управлінні містобудуванням був скорочений до: планування 

відповідних територій; видачі забудовникам містобудівних умов і обмежень; 

прийняття рішень про організацію комплексної забудови території; встановлення 

порядку пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; ведення 

містобудівного кадастру [159]. У цей же час Закон України «Про основи 

містобудування» в редакції від 17.02.2011 додатково передбачає такі 

повноваження у сфері містобудування, як: створення у складі виконкомів органів 

з питань містобудування та архітектури, встановлення в рамках своїх 

повноважень режиму забудови земель, прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, забезпечення державного контролю за дотриманням 

законодавства у сфері містобудування та зупинка будівництва, що ведеться з 

порушеннями містобудівної документації, контроль за забезпеченням безпеки 

експлуатації будівель і споруд незалежно від форм власності [25]. 

У цілому процес еволюції системи актів правового регулювання 

містобудівної діяльності можна визначити як трансформацію філософських 

бачень та вербальних (неписаних) інформаційних носіїв в писані норми права, що 

забезпечували соціальні, політичні, економічні, життєдіяльні потреби населення, з 

широкою диференціацією законоположень. 
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1.3. Правова основа регулювання містобудівної діяльності органами 

місцевого самоврядування 

 

Сучасний стан регулювання містобудівної діяльності характеризується 

наявністю величезної кількості правових документів [160]. Поряд із законами та 

актами центральних органів публічного управління застосовуються територіальні 

та регіональні схеми України, адміністративних районів, генеральні плани 

населених пунктів, правила забудови та землекористування, порядки планування, 

проектування, містобудівні норми та правила тощо. Сама розробка та 

затвердження містобудівної документації пов’язана із залученням різноманітних 

органів центральних, регіональних, місцевих, зацікавлених фізичних та 

юридичних осіб. 

Проблемами систематизації нормативно-правових актів, направлених на 

регулювання містобудування, у різні часи переймалися Є.М. Бутаєва, 

М.М. Дьомін, Г.А. Заблоцький, Є.Є. Клюшніченко, С.Г. Кравчеко, Г.І. Лаврик, 

Ю.О. Легеза, В.Ф. Макухін, Т.Ф. Панченко, В.О. Резніченко, А.М. Рудницький, 

Г.Й. Фільваров, І.О. Фомін та інші. 

Поняття «система нормативно-правових актів» має витоки з теорії права, де 

її розуміють як систему законодавства – зовнішня форма системи права, що 

виражає будову системи його джерел, тобто систему нормативно-правових актів, 

що визначають функції, компетенцію, форми і методи діяльності органів 

державної влади і місцевого самоврядування, а також їх структурних 

підрозділів [161, с.143]. 

С.В. Істомін, М.В. Кравчук, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, В.М. Сорока та 

О.М. Ціборовський визначають систему нормативно-правових актів як усі 

упорядковані певним чином нормативно-правові акти держави, насамперед 

закони, що є формою існування правових норм, засобом надання їм об’єктивності, 

визначеності, загальності. На думку зазначених учених, система нормативно-

правових актів формується шляхом видання та систематизації правових актів і 

має два основні різновиди: 
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-  галузева (розподіл нормативно-правових актів за предметом правового 

регулювання); 

-  субординаційна, або ієрархічна, (розподіл нормативно-правових актів за 

певними групами залежно від юридичної сили (закони, укази та ін.) [162, с.156; 

163, с.107; 164, с.7-8]. 

Оскільки предметом нашого дослідження є регулювання містобудівної 

діяльності інститутами місцевого самоврядування, то і розгляд системи повинен 

охоплюватись як предметним регулюванням, так і суб’єктами регулятивного впливу. 

Основою правового регулювання будь-яких відносин є нормативний аспект, 

тобто розробка та юридичне закріплення (встановлення) норм (правил) поведінки 

індивідуумів. Така теза не є новою у правових науках, нею обґрунтовують явище 

правового регулювання І.І. Боршуляк [165, с.62], В.О. Голуб [166, с.79], 

О.Є. Гольцова [167, с.54], Г.А. Знаменський [168, с.36], О.Ф. Скакун [8, с.490-498], 

В.Д. Шушулкова [15, с.98] та інші. 

Р.І. Басараб під поняттям «правове регулювання» розуміє впорядкування 

державою суспільних правовідносин згідно з нормами права, які виражаються у 

формі законодавства [169, с.7]. З огляду на тлумачення, подане Конституційним 

Судом України рішенням у справі за конституційним зверненням Київської 

міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч. 3 ст. 21 Кодексу 

законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство») від 

9.07.1998 № 12-рп/98, «поняття «законодавство», яке вживається у законах 

України треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента 

України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх 

повноважень та відповідно до Конституції України і законів України» [170]. 

Давши вичерпний перелік правових актів, охоплених поняттям 

«законодавство», Конституційний Суд України виключив з цього поняття інші 

правові акти, а саме: Верховної Ради України: резолюції, декларації, звернення, 

заяви Верховної Ради України; Президента України: розпорядження та доручення 
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Президента України; Кабінету Міністрів України: доручення Кабінету Міністрів 

України; міжнародні договори та інші акти міжнародного права, які не 

ратифіковані Верховною Радою України, у тому числі й ті, що не підлягають 

ратифікації; правові акти центральних органів виконавчої влади; акти місцевих 

органів виконавчої влади: розпорядження та доручення голів обласних та 

районних державних адміністрацій; акти органів місцевого самоврядування: 

рішення обласних, міських, районних, сільських та селищних рад, а також 

рішення виконавчих комітетів місцевих; акти органів військового 

управління [166, с.80-81]. 

Ми переконані, що, розглядаючи містобудівну діяльність як об’єкт 

правового впливу, призначення якої полягає у створенні безпечного та 

комфортного середовища життєдіяльності людини, одночасно слід розглядати всі 

акти, направлені на правозастосування, навіть ті, які не охоплені поняттям 

«законодавство»: 

-  акти центральних галузевих органів державної виконавчої влади, 

наприклад накази: Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (Мінрегіонбуд); Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр); Міністерство екології 

та природних ресурсів України (Мінприроди); Міністерство інфраструктури 

України (Мінінфраструктури) тощо; 

-  акти органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. 

Однак ці акти, як ми зазначали вище, повинні бути наділені ознакою 

нормативності. 

Радянський та російський адміністративіст М.М. Конін нормативно-правові 

акти, направлені на регулювання господарюючих суб’єктів у галузі 

містобудування, за їх спрямованістю, змістом і функціональним призначенням 

можна розділив на дві категорії: 

1.  Законодавство про містобудівну діяльність, де головна роль належить 

Містобудівному кодексу і нормативним актам. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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2.  Законодавство, яке встановлює норми, правила і порядок забезпечення 

екологічної, техногенної, пожежної, технологічної, санітарно-епідеміологічної та 

інших видів безпеки, які повинні отримувати відображення в будівельних нормах 

і правилах, регламентують сам процес будівництва будь-яких будівель і 

споруд [171, с.325-327]. 

Є.М. Бутаєва застосовує для класифікації нормативно-правових актів галузі 

містобудування ієрархічний принцип поділу правових актів за юридичною силою: 

1. Конституція; 2. Кодекси; 3. Закони; 4. Укази глави держави; 5. Постанови 

уряду; 6. Правові акти міністерств, служб та агентств; 7. Акти регіональних 

органів влади; 8. Муніципальні правові акти [172, с.43-45]. Подібну наукову 

позицію займають Ю.О. Легеза, Л.В. Можечук однак, останній в переліку груп 

зазначає також і міжнародні угоди (договори) України та міжнародні нормативно-

правові акти, ратифіковані Верховною Радою України [59, с.41]. 

І.М. Миронець пропонує свій поділ систем правових актів: 

-  група правових актів загального значення,  

-  група правових актів спеціального призначення [80, с.46-51]. 

В останній групі дослідниця, у свою чергу, виділяє: нормативно-правові 

акти, що регулюють форми управлінської діяльності у сфері будівництва; що 

регулюють правове становище органів управління будівельною діяльністю; що 

регулюють матеріально-технічні вимоги до будівництва; що регулюють 

будівництво в окремих галузях господарства, як то сільське будівництво, нафто-

газотранспортне будівництво, будівництво автошляхів, тощо; нормативно-правові 

акти, що регулюють містобудування та житлово-цивільне будівництво; що 

регулюють фінансування та кредитування будівництва; що регулюють 

проектування будівництва; що регулюють ціноутворення у будівництві; що 

регулюють земельні відносини; що регулюють порядок оформлення будівельної 

документації; що регулюють здійснення державного контролю та нагляд, 

встановлюють відповідальність за правопорушення в будівництві [80, с.47-51]. 

Тобто закладає в основу класифікації предмет правового регулювання. 
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Погоджуючись із запропонованими вище класифікаціями, зауважимо, що 

загалом систему нормативно-правових актів, які становлять основу правового 

регулювання містобудівної діяльності можна розділити на три рівні: загально-

державний (Конституція України, закони України, постанови Кабінету Міністрів 

України), регіональний та місцевий. При цьому кожен з перерахованих рівнів, у 

свою чергу, може розгалужуватись з огляду на акти різної юридичної сили. 

Стосовно предметної класифікації нормативно-правових актів, то її, на 

нашу думку, слід здійснювати, виходячи з основних напрямків регулювання 

закріплених законодавчо, тобто ті, які направлені на регулювання: 

-  планування, забудову та інше використання територій; 

-  розробку і реалізацію містобудівної документації та інвестиційних 

програм розвитку поселень і територій; 

-  визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для 

містобудівних потреб;  

-  здійснення архітектурної діяльності; 

-  розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших 

об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон 

відпочинку та оздоровлення населення; 

-  створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій 

та населених пунктів; 

-  створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів; 

-  захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу 

техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ; 

-  збереження пам’яток культурної спадщини; 

-  розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і 

містобудуванні; 

-  забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних і 

конструктивних якостей об’єктів містобудування, формування і реконструкція 

містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних комплексів, зон 

відпочинку та природних лікувальних ресурсів; 
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-  розробки правових актів, державних стандартів, норм і правил, пов’язаних 

з містобудуванням; 

-  контролю за дотриманням містобудівного законодавства; 

-  створення та інституціалізацію органів управління містобудівною 

діяльністю та органів містобудівного контролю; 

-  підготовки кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації; 

-  ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об’єктів [173]. 

У системі органів державного управління місцеве самоврядування за своєю 

організаційно-діяльнісною природою є місцевою інституцією (що вбачається із 

самої їхньої назви). Однак, у дослідженні повноважень цих органів в 

містобудівній галузі ми стикаємося з величезним різноманіттям правових норм, 

оскільки акти, які встановлюють їхні регулятивні повноваження в досліджуваній 

сфері, представлені усіма вище наведеними рівнями. 

Конституція України є основним джерелом будь-якої вітчизняної галузі 

права, адміністративного та муніципального в тому числі, оскільки виступає 

базою поточного законодавства і всієї системи організації суспільства і держави. 

Конституція має вищу юридичну силу, пряму дію та застосування на всій 

території України. А для містобудівної діяльності саме конституційні норми 

закріплюють основні галузеві принципи. Так, ст.7 Конституції України гласить, 

що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування; ст.19 

обумовлено, що органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 

діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. Повноваження на регулювання містобудування 

і житлового господарства надає Автономній Республіці Крим ст.137 [1]. 

Розділ ХІ Конституції України повністю присвячений конституційному 

регулюванню інституту місцевого самоврядування, визначаючи низкою статтей 

поняття місцевого самоврядування та особливості його здійснення (ст.140), 

порядок утворення органів місцевого самоврядування (с.141), матеріальну і 

фінансову основу, порядок управління комунальним майном (ст.ст.141 та 143) та 
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інші важливі правовідносини, в яких виступають органи місцевого 

самоврядування та їхні посадові особи [1]. 

Наступними актами вищої юридичної сили є закони України. 

Так, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» є 

нормативно-правовим актом, прийнятим для деталізації конституційних норм і 

регулює діяльність органів місцевого самоврядування. Цей акт не є єдиним, що 

регулює питання діяльності органів місцевого самоврядування у сфері 

містобудування, однак у ньому дано перелік питань місцевого значення для міст, 

селищ, сіл, районів, областей, серед яких є ті, що зачіпають відносини в галузі 

містобудування, наприклад: 

організація будівництва та утримання місцевого житлового фонду, 

створення умов для житлового будівництва; затвердження в установленому 

порядку місцевих містобудівних програм, генпланів забудови відповідних 

населених пунктів, іншої містобудівної документації (п.42 ч.1 ст.26 Закону); 

залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів 

населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і 

утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та 

на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища (п.п. 5 п.«а» ч.1 

ст.28 Закону); 

організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту 

комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікації з метою 

задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах (п.п.12 п.«а» ч.1 

ст.31 Закону); 

здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням 

законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та 

забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, 

будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів 

окремих об’єктів, що може заподіяти шкоду навколишньому природному 
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середовищу (п.п.12 п.«а» ч.1 ст.31 Закону), а також низку інших містобудівних 

питань, визначених законом як власні та делеговані повноваження [22]. 

Основним спеціальних законом у галузі містобудівної діяльності, який 

встановлює повноваження містобудівних органів є Закон України «Про основи 

містобудування». Закон визначає основні правові категорії, основні завдання 

планування і забудови території, склад законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, об’єкти та суб’єкти містобудування та обумовлює обов’язковість 

дотримання вимог містобудівної документації. Так, абз. 9 ст.5 Закон встановлює 

обов’язкову участь органів місцевого самоврядування в обговоренні 

містобудівної документації; ст.7 Закон визначає органи, що здійснюють державне 

регулювання містобудування, серед яких зазначає органи місцевого 

самоврядування, а ст.24 – встановлює органи місцевого самоврядування 

суб’єктами здійснення державного контролю у сфері містобудування [25]. 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» в 

порівнянні з іншими актами містобудівного законодавства є новим, та в певній 

мірі кодифікованим актом. Закон встановлює правові та організаційні основи 

містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку 

територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Зауважимо, що Закон, будучи складовою системи актів регулювання 

містобудівної діяльності, ст.3 визначає, що «відносини у сфері містобудівної 

діяльності регулюються Конституцією України, Цивільним, Господарським і 

Земельним кодексами України, цим Законом, законами України «Про Генеральну 

схему планування території України», «Про архітектурну діяльність», «Про 

комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду», «Про землеустрій», іншими нормативно-правовими актами», та відсилає 

до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», щодо особливостей 

регулювання містобудівної діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у межах зони відчуження та 
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зони безумовного (обов’язкового) відселення [159], окреслюючи у такий спосіб 

невичерпний склад елементів системи нормативно-правового регулювання. 

Вагомість зазначеного Закону в містобудівному регулюванні підкреслює 

також кількість підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на його 

виконання, значна кількість яких обумовлює регулятивну діяльність органів 

місцевого самоврядування у містобудівній сфері. Зокрема: 

Постанов Кабінету Міністрів України: 

Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-

будівельного контролю від 23.05.2011 №553 [56]; 

Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні від 25.05.2011 №555 [174]; 

Про містобудівний кадастр від 25.05.2011 №559 [175]; 

Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної 

документації від 25.05.2011 №548 [176]; 

Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-

будівельного нагляду від 19.08.2015 №698 [177]; 

Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в 

експлуатацію об’єктів будівництва від 12.04.2017 №257 [178] та інших. 

Наказів Мінрегіону: 

Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на 

будівництво об’єктів від 16.05.2011 №45 [179]; 

Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного 

плану населеного пункту від 02.06.2011 №64 [180]; 

Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та 

обмежень від 31.05.2017 №135 [181]; 

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних 

(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських 

(присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II 

категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і 
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проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних 

мереж від 24.06.2011 №91 [182] та інших. 

Усього на виконання вимог Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», згідно з даними інформаційної системи Верховної Ради 

України «База даних «Законодавство України» (режим доступу 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/l345848p2), з метою врегулювання окремих 

містобудівних питань, центральними органами державної виконавчої влади за час 

від набуття чинності Закону було прийнято 40 підзаконних актів, серед яких 

Постанови Кабінету Міністрів України, Накази Мінрегіону, Міністерства 

надзвичайних ситуацій України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Державної архітектурно-будівельної інспекції України тощо (Додаток А), 

більшість яких за ознаками предмету правового регулювання відносяться до 

досліджуваної системи нормативно-правових актів. 

Серед дослідників правового регулювання містобудівної діяльності 

вважається, що прийняття Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» істотно посилило правозабезпечувальну та правозахисну функції в 

адміністративно-правовому регулюванні містобудування, забезпечило скорочення 

ланок управління, а також спрощення та пришвидшення дозвільних           

процедур [80, с.45-46]. 

Земельний кодекс України. Питання містобудування безпосередньо 

прив’язані до земної поверхні та її корисних властивостей. Досліджуючи 

взаємозв’язок містобудівного та земельного законодавства, Ю.В. Кондратенко 

слушно зауважив особливу пов’язаність земельного та містобудівного 

законодавства, яка обумовлюється тим, що на більшій частині земель міст, як 

правило, здійснюється містобудівна діяльність. Крім того, зазначає дослідник, у 

законодавстві закріплено принцип єдності правового режиму земельної ділянки і 

всіх розташованих над і під поверхнею цієї ділянки об’єктів, а також принцип 

єдності долі земельних ділянок і нерозривно пов’язаних з нею 

об’єктів [183, c.103]. На нерозривність містобудівного та земельного 

законодавства вказує і В.Г. Олюха [96, с.148]. 
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Слід погодитись із такими твердженнями учених, адже регулювання 

земельних відносин для містобудівних потреб – це дотримання раціональної 

планувальної організації території та узгодженого розміщення житлових районів, 

громадських центрів, зон масового відпочинку, виробничих комплексів та інших 

об’єктів [183, 216]. 

Землевпорядні роботи в населених пунктах, які обов’язково передують у 

містобудівному процесі, передбачають: правове зонування міських земель; 

проведення інвентаризації земель; виявлення територіальних резервів і створення 

резервних земельних фондів; розробку проектів організації використання земель; 

розробку планів земельно-господарського устрою земель, які не підлягають 

забудові або тимчасово не забудованих земель; розробку проектів розмежування 

земель державної та комунальної власності; встановлення і закріплення в натурі 

(на місцевості) меж населених пунктів; формування земельних ділянок як об’єктів 

нерухомості; встановлення обмежень і обтяжень у використанні земель 

тощо [184, с.100]. 

Варто звернути увагу на нормативно-правову функцію Земельного кодексу 

України, окремі норми якого забезпечують адміністративно-організаційний 

механізм в галузі містобудування. Так, відповідно, статтями 8-12 Кодексу 

визначено повноваження у галузі земельних відносин обласних; Київської та 

Севастопольської міських рад; районних рад; районних у містах рад; сільських, 

селищних, міських рад. 

Наприклад, ст.8 Земельного кодексу України передбачено повноваження 

обласних рад у галузі земельних відносин, поряд з іншими повноваженнями у 

сфері управління земельних ресурсів, обласні ради погоджують загальнодержавні 

програми використання та охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній 

території [185]. Зазначені програми є складовою містобудівної документації, що 

розробляється у ході розробки генерального плану населеного пункту. 

Варто звернути увагу на ст.12 Земельного кодексу України, яка визначає 

повноваження сільських, селищних, міських рад, зокрема право розпорядження 

радами землями відповідних територіальних громад (п.«б» ст.12), надання 
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земельних ділянок у користування із (п.«в» ст.12), вилучення земельних ділянок 

комунальної власності із користування (п.«г» ст.12), зміни цільового призначення 

земельних ділянок у випадках, не пов’язаних із їх вилученням та передачею у 

власність або наданням у користування, здійснення контролю за використанням і 

охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та 

екологічного законодавства тощо [185]. 

Земельний кодекс України містить також і низку процедурних норм, якими 

керуються органи місцевого самоврядування при вирішенні земельних та 

пов’язаних з ними містобудівних питань. Зокрема, ст.118 визначає безоплатну 

приватизацію земельних ділянок громадянами, ст.123 – визначає порядок надання 

земельних ділянок державної або комунальної власності у користування, ст.124 – 

порядок передачі земельних ділянок в оренду, ст.128 – порядок продажу 

земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним 

особам тощо [185]. 

Глава 6 Земельного кодексу України статтями 38-42 регулює земельні 

правовідносини житлової та громадської забудови [185]. 

Крім цього, у сфері містобудування та архітектури саме відповідно до норм 

Земельного кодексу України визначаються основні пріоритети щодо цільового 

використання земель. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється 

на підставі рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

відповідно до їхніх повноважень. Зміна цільового призначення земель також 

проводиться в певному порядку органами місцевого самоврядування, які 

приймають рішення про передачу цих земель у власність або користування й 

затверджують проекти землеустрою або приймають рішення про створення 

об’єктів природоохоронного та історико-культурного призначення [186, с.58]. 

Закон України «Про архітектурну діяльність» визначає правові та 

організаційні засади здійснення архітектурної діяльності і спрямований на 

формування сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної 

виразності, економічної доцільності і надійності будинків, споруд та їх 

комплексів [187]. Визначаючи архітектурну діяльність як об’єкт правового 
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регулювання, Закон закріпив поняття цієї правової категорії: «архітектурна 

діяльність – діяльність по створенню об’єктів архітектури, яка включає творчий 

процес пошуку архітектурного рішення та його втілення, координацію дій 

учасників розроблення всіх складових частин проектів з планування, забудови і 

благоустрою територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення архітектурно-

будівельного контролю і авторського нагляду за їх будівництвом, а також 

здійснення науково-дослідної та викладацької роботи у цій сфері» [187]. Правове 

регулювання архітектурної діяльності не обмежується наявністю спеціального 

закону, про що ст.3 зазначає, що законодавство про архітектурну діяльність 

складається з Конституції України, законів України «Про основи 

містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», цього 

Закону та інших нормативно-правових актів [187], ув’язуючи у такий спосіб цей 

Закон у систему актів регулювання більш широкої категорії – містобудівної 

діяльності. 

З огляду на визначення поняття архітектурна діяльність є багатоскладовим 

та багатофункціональним процесом, який підлягає регулюванню як на 

державному, так і на регіональному та місцевому рівнях. 

Відповідно до Закону суб’єктами архітектурної діяльності є архітектори та 

інші особи, які беруть участь у підготовці та розробці містобудівної документації, 

проектної документації для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту будинків і споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових 

об’єктів, науково-дослідній і викладацькій роботі. При цьому головний архітектор 

міста є посадовою особою місцевого самоврядування – керівником органу 

містобудування та архітектури (ч.6 ст.14 Закону), який наділяється певними 

регулятивними повноваженнями – погоджує містобудівне та архітектурне проектне 

рішення об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, 

на магістралях та площах загальноміського значення (ч.6 ст.14 Закону) [187]. 
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Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду» визначає правові, економічні, 

соціальні та організаційні засади проведення комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) із заміною застарілого житлового та нежитлового фондів. Серед 

регулятивних повноважень органів місцевого самоврядування законом 

встановлено: 

прийняття рішення щодо вилучення (викупу), передачі земельних ділянок у 

зв’язку з проведенням комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із 

заміною застарілого житлового фонду для задоволення суспільних потреб; 

затвердження місцевих програм комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду, його заміни; 

затвердження генеральних планів відповідних населених пунктів, детальних 

планів територій, проектів забудови та іншої містобудівної документації; 

визначення на підставі містобудівної документації території комплексної 

реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та 

прийняття з цього приводу відповідних  рішень; 

визначення порядку і термінів переселення мешканців, звільнення 

житлового та нежитлового фондів, а також порядку і термінів знесення будівель 

застарілого житлового фонду та інших споруд;  

прийняття рішень щодо делегування районним у містах радам повноважень 

із затвердження плану земельно-господарського устрою 

та інші (ст.7 Закону) [188]. 

Крім цього, ст.11 Закону визначає обов’язки органів місцевого 

самоврядування, серед яких з явно регулятивними функціями є: прийняття 

рішення щодо проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду; проведення конкурсів з метою визначення 

інвестора-забудовника для виконання програми комплексної реконструкції 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду; затвердження та 

погодження передпроектної та проектної документації забудови території [188]. 
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Закон України «Про благоустрій населених пунктів» визначає правові, 

економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених 

пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності 

людини. 

Порядок комплексного благоустрою населеного пункту є складовою 

частиною детального плану території, який розробляється відповідно до ст.19 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Елементи 

благоустрою є також і серед комплексу містобудівних та архітектурних вимог, що 

визначаються будівельним паспортом об’єкта будівництва [159]. Таким чином 

благоустрій населених пунктів, як комплекс робіт з інженерного захисту, 

розчищення, осушення та озеленення території тощо є містобудівною категорією і 

підлягає правовому регулюванню у рамках містобудівної діяльності. 

Управління у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють Кабінет 

Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень [189]. 

Благоустрій населених пунктів як частину містобудівної діяльності, на нашу 

думку, слід розглядати з позиції інженерних вирішень, а не лише санітарної 

очистки. Наприклад: утворення ділянок сприятливих для будівництва будинків та 

споруд шляхом перетворення і пристосування рельєфу до вимог забудови 

кварталів, окремих будинків і споруд; забезпечення нормальних припустимих 

поздовжніх та поперечних ухилів міських вулиць і доріг для безпечного та 

зручного руху транспорту і пішоходів на території міста; організація стоку 

поверхневих вод з території забудови і на вулицях міста ухилами і напрямками 

стоку по поверхні до міської підземної водостічної мережі; створення рельєфу, 

найбільш сприятливого для прокладання міських комунікацій, його організація та 

надання йому найбільшої архітектурної виразності тощо [190, с.93-94]. 

Як інструмент правового регулювання благоустрою Закон надає 

самоврядуванню відповідні повноваження, до яких, зокрема, належать: 



80 
 

затвердження правил благоустрою територій населених пунктів, а також місцевих 

програм та заходів з благоустрою; створення органів і служб для забезпечення 

здійснення благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів 

(служб); затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та 

впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; визначення місць 

стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах 

благоустрою; визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території; 

визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів 

благоустрою; видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та 

порядку, передбачених Законом, та інші [189]. 

До окремої групи спеціальних законодавчих актів, що регламентують 

особливий статус деяких міст, а відтак особливе регулювання режиму 

провадження містобудівної діяльності відносяться Закони України «Про 

спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс 

Трускавець» та «Про спеціальну економічну зону «Славутич», відповідно до 

яких передбачається створення відповідними міськими радами спеціального 

органу господарського розвитку та управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець», 

та «Славутич», на які, поряд з іншим, покладається: організація облаштування 

території СЕЗ; організація і контроль за будівництвом об’єктів виробничої та 

невиробничої інфраструктури та забезпечення розвитку мережі комунікаційних 

зв’язків; укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування 

території СЕЗ, будівництва об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, 

розвитку мережі комунікаційних зв’язків; укладення договорів про експлуатацію 

об’єктів інфраструктури; укладення з суб’єктами СЕЗ у межах повноважень, 

наданих Трускавецькою міською радою, договорів оренди земельних ділянок, 

використання природних ресурсів місцевого значення та об’єктів інфраструктури 

СЕЗ; участь у реалізації інвестиційних проектів [191]. 

Заслуговує уваги Концепція сталого розвитку населених пунктів, 

схвалена Постановою Верховної Ради України від 24.12.1999 №1359-XIV, яка 
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визначає основні напрями державної політики щодо забезпечення сталого 

розвитку населених пунктів, правові та економічні шляхи їх реалізації, та є 

основою для розроблення відповідних нормативно-правових актів і програм 

соціально-економічного розвитку населених пунктів, забезпечення скоординованої 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

розв’язання практичних містобудівних завдань на державному, регіональному і 

місцевому рівні. Зокрема: забезпечення державного регулювання процесу 

планування і забудови населених пунктів шляхом розроблення генеральних 

планів, іншої містобудівної документації та місцевих правил забудови, здійснення 

контролю за їх реалізацією (з урахуванням  державних, суспільних і приватних 

інтересів); сприяння розвитку національних особливостей містобудування та 

архітектури; охорона та раціональне використання пам’яток культурної 

спадщини; формування повноцінного життєвого середовища, збалансування 

соціально-економічного розвитку поселень і прилеглих до них територій [192]. 

Значний сегмент досліджуваної системи нормативно-правових актів 

займають підзаконні акти. Лише на виконання Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» Кабінетом Міністрів України було прийнято 15 

постанов різного предметного регулювання у сфері містобудівної діяльності. 

Наприклад: 

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 «Питання 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», якою затверджено 

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, визначаючи 

організаційно-правовий механізм такого прийняття [193]; 

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №553 «Про 

затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю», якою врегульовано процедуру здійснення заходів, спрямованих на 

дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними 

організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних 

норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт [19 4]; 
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-  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні», якою визначено механізм проведення громадських слухань з 

важливих містобудівних питань, організація та проведення яких Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» покладається на органи місцевого 

самоврядування [174]; 

-  Постанова Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» від 

25.05.2011 №559, якою здійснено правове регулювання державної системи 

зберігання та використання геопросторових даних про територію, 

адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, 

інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для 

задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, 

формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів 

(містобудівний кадастр), порядок його створення, ведення та надання інформації з 

нього [175]; 

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 №257 «Про 

затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію 

об’єктів будівництва», якою визначено організаційно-правовий механізм 

проведення обстеження прийнятих в експлуатацію в установленому 

законодавством порядку об’єктів будівництва (далі – об’єкти) з метою оцінки їх 

відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним відповідним 

технічним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходів до забезпечення 

надійності та безпеки під час експлуатації об’єктів протягом усього періоду їх 

існування [178] та інші. 

Важливе місце в системі нормативно-правового регулювання містобудівної 

діяльності займають акти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) – центрального органу 

державної виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування та забезпечує 
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збереження традиційного характеру середовища населених пунктів, визначає 

пріоритетні напрями розвитку відповідних сфер. Мінрегіон у межах повноважень, 

передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, 

актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих 

відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України 

видає накази, які підписує Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства [195]. 

В адміністративно-правовій науці, з приводу правової природи наказу, як 

правового акту, направленого на встановлення прав та обов’язків, спостерігається 

тривала дискусія. Відповідного закону, яким би розкривалась ця правова 

категорія, на відміну від зарубіжної законодавчої практики [196; 197; 198], немає. 

З цієї причини вітчизняні вчені та практики використовують нормативне 

визначення поняття «наказ», сформульоване в Порядку подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та 

проведення їх державної реєстрації, затвердженого Наказом Міністерства юстиції 

України від 12.04.2005 № 34/5: «розпорядчий документ» – акт організаційно-

розпорядчого характеру чи нормативно-правового змісту, що видається суб’єктом 

нормотворення у процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої діяльності з 

метою виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій відповідно 

до наданої компетенції з основної діяльності, адміністративно-господарських або 

кадрових питань, прийнятий (виданий) на основі Конституції та інших актів 

законодавства України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, та спрямований на їх реалізацію, 

спрямування регулювання суспільних відносин у сферах державного управління, 

віднесених до його відання» [199]. При цьому в науковій літературі автори 

формулюють його по-різному. 

Так, Н.Ф. Лата вважає, що наказ – це «правовий акт, виданий з метою 

вирішення основних і оперативних завдань органів виконавчої влади чи його 

керівником, що діє на основі єдиноначальності, містить вимогу необхідності 
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вчинення будь-якої дії або утримання від неї широкому колу організації та 

посадовим особам незалежно від підпорядкування та форм власності» [200, c.74]. 

За твердженнями М.І. Хавронюка, наказ – це «пряма обов’язкова для 

виконання, усна, письмова чи передана через технічні засоби зв’язку вимога 

керівництва відповідного органу влади, господарського управління чи контролю, 

установи, організації чи підприємства, їх структурного підрозділу тощо про 

вчинення або невчинення підлеглим (групою підлеглих) якихось дій по 

службі» [201]. 

На думку О. Загорецької, «наказ – це основний документ, що забезпечує 

розпорядчу діяльність переважної більшості підприємств, установ і 

організацій» [202, с.30].  

Однак усі автори вбачають у наказі ознаки правового акту – письмовість, 

нормативність, видання його компетентними органами чи посадовими особами, 

вольовий зміст та офіційний характер, його направленість на регулювання певних 

правовідносин, забезпеченість державним примусом тощо. Таким чином, наказ, 

будучи актом нормативно-правового характеру, входить до системи нормативно-

правових актів, направлених на регулювання містобудівної діяльності. 

Наприклад, Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45 «Про 

затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво 

об’єктів» визначає процедуру розроблення проектної документації на 

будівництво об’єктів та поширюється на суб’єктів містобудування, вимоги до 

проектів, завдань проектування, здійснює опис стадій проектування та осіб, 

залучених до затвердження проекту. Затверджений Наказом Порядок містить 

дерегуляційну норму, якою виводить з кола суб’єктів погодження проектної 

документації на будівництво державні органи, органи місцевого самоврядування, 

їх посадових осіб, юридичних осіб, утворених такими органами [179]. 

Наказ від 02.06.2011 №64 «Про затвердження Порядку розроблення 

історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» встановлює 

вимоги до історико-архітектурного опорного плану населеного пункту – науково-
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проектнї документації, яка розробляється у складі генеральних планів історичних 

населених місць, механізм розроблення історико-архітектурного опорного плану 

населеного пункту на замовлення органів місцевого самоврядування, дані якого 

використовуються при складанні містобудівних умов та обмежень, підготовці 

завдань на проектування, розробленні і погодженні відповідних видів проектної 

документації, передбаченої законами України, та для ведення містобудівного 

моніторингу на відповідних територіях [180]. 

Накази «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію 

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, 

господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, 

громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу 

на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх 

будівельних конструкцій та інженерних мереж» від 24.06.2011 №91 та від 

24.04.2015 №79. Зазначені акти приймались на виконання вимог Закону України 

«Про внесення зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без 

дозволу на виконання будівельних робіт», відому у широкому вжитку як 

«будівельна амністія». Наказами встановлювалась спрощена процедура та умови 

прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних 

робіт і проведення технічного обстеження. Практично реалізовувались закріплені 

в Законі положення щодо незастосування штрафних санкцій до землекористувачів 

за виконання будівельних робіт без отримання дозвільних та за експлуатацію або 

використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію [182; 203]. 

На сторінці 62 цього дослідження (підрозділ 1.2.) нами вказувалось про те, 

що будівельні норми та правила можуть бути не лише технічного характеру, але й 

містити правові норми. З приводу юридичного значення технічних норм навіть 

процитована доктринальна позиція про можливість існування технічних норм з 

юридичним змістом [204; 205]. 

В продовження цієї концепції приведемо приклад ДБН Б.1-3-97. «Склад, 

зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних 
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планів міських населених пунктів». Цi норми встановлюють вимоги до складу, 

змісту, порядку розроблення, погодження i затвердження мiстобудiвної 

документації з планування території міст i селищ: генеральних планів, концепцій 

розвитку, проектів розміщення першої черги будівництва. Ці норми призначені 

для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, юридичними та фізичними особами – учасниками 

інвестиційного процесу незалежно від форм власності та господарювання [206]. 

Пунктом 1.2 цих ДБН визначено, що «мiськi i селищні ради, їх виконавчі 

органи, Київська i Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують 

розробку та затвердження генеральних планiв населених пунктiв i керуються 

ними при: 

-  складаннi програм соцiально-економiчного розвитку вiдповiдних 

територiй та охорони природи; 

-  здійсненні функціонального розподiлу земель i визначеннi цiльового 

призначення земельних ділянок; 

-  виборі, вилученні, передачі у власнiсть, наданнi у користування, купiвлi, 

продажу земель; 

-  вирiшеннi питань зміни використання i забудови земельних дiлянок 

фiзичними та юридичними особами; 

-  встановленнi умов використання та забудови земельних ділянок; 

-  розміщенні всіх видiв будівництва та попередньому погодженні місця їх 

розташування, наданнi дозволу на будівництво (забудову) та iншi види 

використання земельних дiлянок; 

-  економiчнiй оцiнцi територiй та грошовiй оцiнцi земель, визначеннi 

ставок земельного податку, стартової цiни земельних дiлянок у разi їх продажу на 

конкурсних засадах; 

-  встановленнi та змiнi меж населених пунктів та інших територій, 

червоних лiнiй вулиць; 
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-  визначеннi територiй прiоритетного розвитку та фінансового 

забезпечення цього розвитку (встановлення податкових пiльг,дотацiй i субвенцiй 

з державного, обласного, районного бюджетiв); 

-  координацiї розробки програм розвитку галузей економiки; 

-  складаннi реєстрiв територiй з особливими умовами розвитку мiсцевого 

значення; 

-  проектуванні соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури; 

-  встановленнi територiй спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних 

громад (примiських територiй, використання яких пов’язано з розвитком 

населеного пункту, що проектується), у тому числi резервуваннi територій для 

подальшого розвитку населених пунктів» [206]. 

Нормативність п.1.2 ДБН є очевидною, оскільки правовим приписом 

визначаються повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

генерального планування міських населених пунктів. 

ДБН А. 2.3-1-99* «Територіальна діяльність у будівництві. Основні 

положення» визначають метою територіальної діяльності створення умов для 

взаємоузгоджених дій суб’єктів містобудівної діяльності, поєднання державних і 

місцевих інтересів та інтересів громадян у вирішенні питань комплексного 

розвитку територій. Крім цього, ДБН А. 2.3-1-99* «Територіальна діяльність у 

будівництві. Основні положення» низкою пунктів визначають органами місцевого 

самоврядування суб’єктами з: прийняття рішень з певного виду територіальної 

діяльності (п. 1.2); отримання звітів від територіальної організації 1 (п.1.9); 

надання матеріалів, необхідних для здійснення територіальної діяльності (п.3.1); 

розгляду спеціальних державних інвестиційних програм, схем розвитку і 

розміщення галузей народного господарства, структурної перебудови окремих 

галузей промисловості, створення спеціальних (вільних) економічних зон, питань 

                                                           
1 Територіальною організацією в розумінні ДБН А. 2.3-1-99 є визначена Держбудом за 

погодженням з місцевими органами виконавчої влади проектна, проектно-вишукувальна чи 

інженерно-вишукувальна організація, що має досвід, банк даних, технічну базу та фахівців 

відповідної кваліфікації, яка здійснює передбачену цим нормативним документом 

територіальну діяльність на закріплених за нею територіях. 
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розміщення об’єктів та їх інженерної і транспортної інфраструктури (п.3.2); 

державного нагляду в галузі будівництва (п.3.5); надання окремих завдань і 

доручень у сфері територіальної діяльності, що фінансується з місцевих бюджетів 

(п.4.1) [207, с.1]. 

Оскільки органи місцевого самоврядування є суб’єктами містобудування то 

досліджувана нами система нормативно-правових актів охоплює і зазначені 

державні будівельні норми. 

Прийняття локальних нормативно-правових актів, направлених на 

регулювання певного виду містобудівних правовідносин, як джерел 

муніципального права в Україні, є невіддільним від загальнодержавного процесу 

правового регулювання у містобудуванні. Локальні нормативно-правові акти як 

джерела містобудівного права відіграють особливо важливу безпосередню роль 

для вирішення містобудівних питань місцевого значення. 

Нормативні рішення органів місцевого самоврядування у правовідносинах 

містобудівної діяльності забезпечують реалізацію не лише інтересів та правового 

захисту територіальних громад, але й державної містобудівної політики на місцях. 

На нашу думку, чільне місце в системі нормативно-правових актів 

місцевого самоврядування у сфері містобудування займає статут територіальної 

громади – акт, який визначає правовідносини у самій громаді та із зовнішнім 

середовищем, який не може суперечити Конституції України та законам України, 

та прийнятим на їхній основі відповідно до приписів ст.19 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [22]. 

Відсутність законодавчо затвердженого типового статуту територіальної 

громади створює умови для різноманітного підходу до його структури та 

наявності/відсутності норм, що регулюють містобудівні відносини. 

Так, Статут територіальної громади міста Києва, затверджений рішенням 

Київської міської ради від 28.03.2002 №371/1805, статтею 30 обумовлює загальні 

принципи планування та забудова території міста Києва: 

«1.  Київська міська рада відповідно до чинного законодавства вирішує 

питання планування, забудови та іншого використання території міста Києва 
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шляхом розробки та затвердження генерального плану, детального плану, 

місцевих правил забудови, проектів забудови, проектів розподілу території 

мікрорайону та кварталу. 

2.  При плануванні та забудові території міста Києва Київська міська рада 

враховує державні, громадські та приватні інтереси. 

3.  Дозволи на будівництво об’єктів в місті Києві надаються виконавчим 

органом Київської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством 

України та рішеннями Київської міської ради» [208]. 

Як бачимо, містобудівні норми статуту не створюють особливих 

правовідносин, а лише відсилають до чинного містобудівного законодавства. 

Абсолютно ідентичні, за виключенням найменування міського поселення, 

містить містобудівні норми ст.29 Статуту територіальної громади м.Дрогобича, 

затвердженого рішенням міської ради №859 від 01.04.2009 [209]. 

Статут територіальної громади Хмельницького, затверджений рішенням 

міської ради від 22.10.1997 №2, містобудівним питанням присвятив єдину ст.84, 

якою обумовлюється проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні: 

«Громадські слухання у цих випадках проводяться: 

-  щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні – у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України; 

-  з питань виливу запланованої діяльності на навколишнє природне 

середовище – у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України» [210]. 

Норми цього статуту також не породжують самостійних правовідносин і 

мають бланкетний характер.  

Статут територіальної громади Херсону ч.5 ст.3 обумовлює право громади 

встановлювати правові режими земель для містобудівних потреб, а ст.70 право 

зборів громадян здійснювати попередній розгляд містобудівних програм [211]. 
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Статут територіальної громади Івано-Франківська містобудівним 

правовідносинам присвятив ст.32, якою обумовлює право територіальної громади 

використовувати землі міста відповідно до генерального плану міста, проектів 

планування та забудови міста і планів земельно-господарського устрою та 

визначається оптимальним поєднання громадських та приватних інтересів, з 

дотриманням будівельних, землевпорядних, санітарних, природоохоронних норм і 

встановлених публічних сервітутів [212]. У цей же час статути багатьох 

територіальних громад, наприклад, Житомира, Славутича, Коцюбинського та 

інших узагалі не містить містобудівних норм. 

Привертає увагу Cтатут територіальної громади Чернігова, який у 

порівнянні з іншими дослідженими статутами містить низку норм, направлених 

на сталий розвиток міста та міське планування територій, визначаючи засади цих 

видів містобудівної діяльності [213]. Подібні норми містяться у статутах 

територіальних громад Дніпра [214] та Запоріжжя [215]. 

Проаналізовані статути територіальних громад дають підстави говорити про 

низьку якість їхньої підготовки певну декларативність наявних у них норм 

регулювання. 

Розділ ІІ Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

визначає систему органів управління містобудівною діяльністю. Частина 2 ст.6 

цього Закону у визначенні кола суб’єктів містобудівної діяльності відсилає нас до 

Закону України «Про архітектурну діяльність» [159], відповідно до ст.13 якого 

органи містобудування та архітектури є суб’єктами архітектурної 

діяльності [187], а від так органами містобудівної діяльності. Таким чином слід 

вважати, що регулювання містобудівної діяльності набуває правових форм також 

і через створення відповідних управлінських інститутів та надання їм 

містобудівних повноважень. Отже, нормотворча діяльність рад по створенню та 

введенню в дію положень про відділи містобудування та архітектури є 

нормотворчою діяльністю в галузі містобудування, а самі положення – 

нормативно-правовими актами досліджуваної нами системи. 
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Висновок до Розділу 1 

Містобудівна діяльність за своєю організаційно-правовою природою є 

полісуб’єктним явищем, зміст якої характеризується локальним вирішенням, у 

вигляді створення об’єктів містобудування (архітектури, ландшафтного дизайну 

тощо), що в основному здійснюється на територіях місцевих територіальних 

громад, зазвичай у їхніх інтересах та для забезпечення життєвих потреб як громад 

в цілому, так і її членів та референтних груп. 

Предметом містобудівної діяльності на місцевому та регіональному рівнях є 

територіальна організація розселення, планування та забудова населених пунктів, 

їхній стійкий розвиток, збереження і захист історико-культурної спадщини, 

охоронних зон, пам’яток містобудування, архітектури, монументального 

мистецтва, природно-ландшафтних комплексів та інших цінних у містобудівному 

відношенні об’єктів. 

Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами 

місцевого самоврядування – це система дій та операцій, які здійснюються 

органами місцевого самоврядування у встановлених формах за допомогою певних 

методів та з використанням правових засобів, спрямованих на забезпечення 

цілеспрямованої діяльності суб’єктів містобудівних правовідносин з організації 

найбільш сприятливого простору для життя людей. 

Організаційно-правові форми управління будівельною діяльністю своїм 

історичним корінням сягають у часи, коли управління будівельними процесами у 

перших організованих поселеннях, які служили первісним людям, здійснювалось 

безпосередньо общиною. 

Другій половині ХVІІ ст. притаманна нормотворча діяльність виражена, в 

основному, у формі спорадичних, безсистемних дій, спрямованих на міський 

благоустрій, а будівельно-планувальна діяльність полягала, як правило, у фіксації 

вже наявних, стихійно сформованих, містобудівних подій. 

Процес еволюції системи актів правового регулювання містобудівної 

діяльності можна визначити як трансформацію філософських бачень та 

вербальних (неписаних) інформаційних носіїв в писані норми права, що 
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забезпечували соціальні, політичні, економічні, життєдіяльні потреби населення, з 

широкою диференціацією законоположень. 

У різні історичні періоди, з метою забезпечення інтересів держави, місцевих 

громад та окремих осіб, у містобудівнівних відносинах застосовувався інститут 

страхування містобудівної професійної діяльності. 

До системи нормативно-правових актів, що забезпечують адміністративно-

правове регулювання органами місцевого самоврядування України містобудівної 

діяльності, поряд із Конституцією України, законами України та підзаконними 

актами, входять акти, що приймаються органами місцевого самоврядування: 

рішення рад та їх виконавчих комітетів, а також нормативно-правові документи 

затверджені тими актами: положення, інструкції, правила тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

2.1. Система та повноваження органів місцевого самоврядування у 

сфері регулювання містобудівної діяльності 

 

Проблема становлення місцевого самоврядування, здатного вирішувати 

питання місцевого значення без патерналістського піклування зі сторони держави, 

піднімалася у вітчизняному суспільстві ще до здобуття Україною незалежності у 

1991 році. Успішне функціонування механізму державного управління 

містобудівної діяльності істотно залежить від того, якими організаційно-

функціональними структурами він представлений. 

Розпад СРСР у 1991 р. та здобуття Україною незалежності спричинило 

нормотворчу активність у галузі публічних правовідносини, у тому числі у сфері 

місцевого самоврядування, прикладом цього є прийняття вищим законодавчим 

органом України впродовж перших чотирьох років першої половини 90-х років 

двох законів: 7.12.1990 – Закону Української РСР «Про місцеві Ради народних 

депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» та 2.02.1994 р. Закону 

України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування». Зазначені 

закони діяли одночасно більш як три роки, взаємодоповнюючи один одного та 

створюючи правові колізії, допоки, у зв’язку з прийняттям 12.06.1997 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», одночасно не втратили 

чинність. 

Новоприйнятий Закон деталізував конституційний принцип розмежування 

повноважень між рівнями публічної влади і місцевого самоврядування в галузі 

містобудівної діяльності, які в подальшому були враховані при розробці Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності». Перш за все це стосується 
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розширення повноважень місцевого самоврядування по регулюванню планування 

та забудови поселень. 

Статтею 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначено суб’єктний склад системи місцевого самоврядування, включаючи: 

територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, 

міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту; 

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення [22]. 

Відповідно до ст.ст.24 та 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами 

України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній 

Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції. 

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, 

віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання [22]. 

Таким чином, окреслення системи органів місцевого самоврядування, що 

здійснюють регулювання містобудівної діяльності, та визначення обсягу їхніх 

повноважень слід проводити, виходячи із приписів цих норм з урахуванням 

інституалізованості кожного суб’єкта як органу. 

Розкриття поставленої проблеми розпочнемо з аналізу повноважень 

сільських, селищних та міських рад, які відповідно до ч.1 ст.10 Закону є 

органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні 

громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження 

місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими 

законами [22]. 

Аналіз норм ст.26 Закону, яка встановлює виключні повноваження 

сільських, селищних та міських рад, дає нам підстави вважати, що відповідно до 
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цього Закону ради уповноважені на прийняття таких рішень у сфері 

містобудування: 

-  затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, 

генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної 

документації (п.42 ч.1 ст.26 Закону); 

-  встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою 

території населеного пункту (п.44 ч.1 ст.26 Закону); 

-  надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території 

села, селища, міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення 

відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими 

нормативами включає відповідну територію (п.38 ч.1 ст.26 Закону). 

У підрозділі 1.3. (стор. 72) цього дослідження нами висловлена теза про 

містобудівне призначення діяльності по створенню органів містобудування, 

таким чином, до містобудівних слід також віднести і повноваження по утворенню 

виконавчого комітету ради, що визначено у правовій конструкції п.3 ч.1 ст.26 

Закону, а також утворення інших виконавчих органів ради – в контексті нашого 

дослідження виконавчих органів по управлінню містобудівною діяльністю (п.6 

ч.1 ст.26 Закону). 

Оскільки дослідники містобудівного права традиційно відносять частину 

земельних правовідносин саме до цієї галузі [80; 216; 217], ми вважаємо за 

необхідне відносити до переліку містобудівних повноважень місцевих рад також 

регулювання земельних відносин (п.34 ч.1 ст.26 Закону), а саме: надання 

земельних ділянок у користування із земель комунальної власності; вилучення 

земельних ділянок із земель комунальної власності; викуп земельних ділянок для 

суспільних потреб відповідних територіальних громад; організація землеустрою; 

підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок 

відповідно до Земельного кодексу; встановлення та зміна меж районів у містах з 

районним поділом; інформування населення щодо вилучення (викупу), надання 

земельних ділянок; внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і 

зміни меж сіл, селищ, міст (ст.12 Земельного кодексу України) та інші [185]. 
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Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» до повноважень 

сільських, селищних та міських рад відносить прийняття рішення з питань 

планування та забудови територій (ч.3 ст.8 Закону), а також затвердження планів 

зонування територій (ч.8 ст.18 Закону). Крім цього Закон узагальнює 

повноваження органів місцевого самоврядування на право здійснення управління 

у сфері містобудівної діяльності та архітектурно-будівельного контролю [159]. 

Повноваження сільських, селищних та міських рад на прийняття рішень про 

розроблення генерального плану, плану зонування території, детального плану 

території, яка розташована в межах населеного пункту, а також внесення змін до 

цієї містобудівної документації визначаються також і в п.4.1 Наказу Мінрегіону 

від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації» [219]. 

Закон України «Про архітектурну діяльність» також не розмежовує 

повноважень місцевих рад, відсилаючи в частині повноважень у сфері  

містобудування та архітектури до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [159]. 

Обласні ради та районні ради надані Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» повноваження у сфері містобудування здійснюють 

шляхом їхнього делегування відповідним державним адміністраціям (обласним та 

районним), це є: 

-  підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку 

території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, 

визначених містобудівною документацією (п.9 ч.1 ст.26 Закону); 

-  організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та 

культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та 

садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення (п.10 ч.1 ст.26 

Закону); 

-  підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються 

сільськими, селищними, міськими радами (п.11 ч.1 ст.26 Закону); 
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-  видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і 

обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів (п.12 ч.1 

ст.26 Закону); 

-  затвердження пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 

особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо 

оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, 

культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які 

охороняються законом (п.14 ч.1 ст.26 Закону) [159]. 

Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради обумовлюються ст.52 Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Однак, містобудівна направленість повноважень 

міститься в узагальненому дискреційному формулюванні Закону «…може 

розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих 

органів ради» [22]. Отже виконавчі комітети повноважні на здійснення регулятивних 

дій, які законом покладаються на будь-які виконавчі органи ст.31 Закону: 

а)  власні (самоврядні) повноваження: організація за рахунок власних 

коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів 

комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових 

будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту 

вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних 

доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах); розгляд і 

внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм 

будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території; визначення у 

встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, 

вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених 

містобудівною документацією; підготовка і подання на затвердження ради 

відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови, іншої 

містобудівної документації; встановлення на відповідній території режиму 

використання та забудови земель; координація на відповідній території діяльності 
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суб’єктів містобудування; надання відповідно до закону містобудівних умов і 

обмежень забудови земельних ділянок; проведення громадського обговорення 

містобудівної документації; організація розвитку інфраструктури об’єктів 

будівництва та інші передбачені цією частиною ст.31 Закону. 

б)  делеговані повноваження: надання (отримання, реєстрація) документів, 

що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення 

державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, 

встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

організація роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру; 

здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням 

законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та 

забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, 

будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів 

окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному 

середовищу; здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності 

будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу 

небезпечних природних і техногенних явищ та процесів; організація охорони, 

реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та 

містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів; вирішення 

відповідно до законодавства спорів з питань містобудування; здійснення 

державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, 

діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво 

багатоквартирних житлових будинків [22]. 

Крім цього, виконавчий комітет, відповідно до ст.52 Закону, попередньо 

розглядає проекти місцевих цільових містобудівних програм, проекти рішень з 

різного роду містобудівних питань, що вносяться на розгляд відповідної ради; 

координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, 

підприємств, установ та організацій, у галузі містобудування [22]. 
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Відповідно до ч.3 ст.52 сільська, селищна, міська рада може прийняти 

рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, 

управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, 

міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом [22]. У такий 

спосіб місцева рада чітко визначає обсяг містобудівних повноважень для кожного 

виконавчого органу – виконкому, департаменту, управління, відділу тощо. 

Так, Ухвалою Львівської обласної ради від 14.07.2016 №777 «Про 

розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» 

прийняте відповідне Положення про розмежування повноважень, яким 

конкретизовано для кожного виконавчого органу:  

1.  Загальні (спільні) повноваження виконавчих органів міської ради. 

2.  Повноваження виконавчого комітету. 

3.  Повноваження департаменту житлового господарства та інфраструктури: 

погодження пропозицій щодо програм капітального будівництва, складання 

переліків будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і 

подання їх на затвердження у встановленому порядку; залучення технічного 

нагляду за проведенням робіт з будівництва, капітального ремонту і реконструкції 

житлового фонду, об’єктів інженерного господарства та інфраструктури міста; 

виконання функцій замовника робіт з виготовлення проектно-технічної 

документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об’єктів 

житлового господарства та інфраструктури міста; погодження залучень на 

договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності до участі у будівництві, реконструкції об’єктів інженерного 

забезпечення, та інші повноваження в галузі містобудування та підтримання 

життєдіяльності міста. 

4.  Повноваження управління капітального будівництва: розробка на 

підставі пропозицій виконавчих органів програм капітального будівництва, 

складання переліків будов, титульних списків будов і проектно-розвідувальних 

робіт та подання їх на затвердження у встановленому порядку; розміщення у 

встановленому порядку замовлення на проектно-розвідувальні роботи, капітальне 



100 
 

будівництво, ремонт і реконструкцію, здійснення передачі у встановлені терміни 

проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних 

даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і 

розвідувальних робіт; здійснення технічного нагляду за будівництвом, контролю 

за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і 

стандартам; організація будівництва протизсувних та інших інженерних споруд 

спеціального призначення та інші містобудівні повноваження. 

5.  Повноваження районної адміністрації: організація за рахунок бюджетних 

коштів на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів 

комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових 

будинків, шляхів місцевого значення; розгляд питань та вжиття заходів у порядку, 

встановленому виконавчим комітетом та департаментом містобудування, щодо 

фактів самовільного будівництва (погодження, приведення до попереднього 

стану, демонтажу та ін.): внесення пропозицій до планів і програм будівництва та 

реконструкції об’єктів на території району тощо. 

6.  Повноваження інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю у м. Львові: контроль за дотриманням законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, 

положень містобудівної документації всіх рівнів; надання (отримання, реєстрації), 

повернення (відмови у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, 

які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в 

експлуатацію закінчених будівельних об’єктів І, ІІ, ІІІ, ІV категорій складності, 

розташованих у межах м. Львова; контроль за виконанням приписів про усунення 

порушень вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, 

державних будівельних норм, стандартів та правил; проведення перевірок 

відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовуються у будівництві, вимогам 

державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам; розгляд 

справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям 

відповідних рішень згідно з вимогами Законів України «Про регулювання 
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містобудівної діяльності» та «Про відповідальність за порушення у сфері 

містобудівної діяльності». 

7.  Повноваження департаменту містобудування: встановлення режиму 

забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а 

також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій; 

підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань 

вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб; 

підготовка пропозицій і висновків до програм будівництва та реконструкції 

об’єктів на території м. Львова; підготовка висновків щодо необхідності 

проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і 

напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, 

трансформаторних підстанцій, газорозподільних пунктів, котелень, мереж зв’язку 

та телекомунікації тощо; здійснення контролю за забезпеченням надійності та 

безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності у 

місцях, які зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та 

процесів; на підставі рішень ради або судових рішень укладення договорів 

купівлі-продажу земельних ділянок, договорів на право оренди земельних 

ділянок, договорів суперфіцію, договорів про встановлення земельних сервітутів 

тощо; координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та 

організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних 

на проектування, виготовлення технічних документацій із землеустрою, надають 

інші послуги у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин; 

координація виконання науково-дослідних робіт і вишукувальних робіт у сфері 

містобудування та земельних відносин та інші повноваження. 

8.  Повноваження департаменту розвитку: забезпечення реалізації 

принципів та засад сталого розвитку м. Львова; розробка та реалізація 

містобудівних стратегій; розробка концепцій ревіталізації, регенерації та 

благоустрою відкритих та закритих громадських просторів, вулиць, парків та 

постіндустріальних зон на засадах партисипативності; координація розробки 

концепції просторового розвитку м. Львова та інші повноваження. 
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Крім цього, нормативно-правовим актом розмежовано повноваження між 

підпорядкованими підрозділами містобудівних виконавчих органів: 

-  в департаменті житлового господарства – між управлінням інженерного 

господарства, управлінням житлового господарства та управлінням транспорту; 

-  в департаменті містобудування – між управлінням екології та 

ландшафтного планування, управлінням регулювання забудови та управлінням 

земельних ресурсів; 

-  в департаменті розвитку – між управлінням інформаційних технологій, 

управлінням охорони історичного середовища та іншими підрозділами [220]. 

Подібне за структурою та предметом розмежованих повноважень є 

Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами 

Винниківської міської ради, затверджене рішенням Винниківської міської ради 

міста Львова №71 від 24.12.2015 [221]. 

Розмежування повноважень у галузі містобудування між виконавчими 

органами здійснено також рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 

№380. Так, до містобудівних повноважень Криворізького міськвиконкому 

належать: організація будівництва, реконструкції й ремонту об’єктів 

комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих 

будинків, шляхів місцевого значення а також ремонтів вулиць і доріг населених 

пунктів; ухвалення рішення щодо делегування на конкурсній основі генеральній 

будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, 

реконструкцію й ремонт житла; організація охорони, реставрації та використання 

пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, 

паркових садибних комплексів, природних заповідників; надання (отримання, 

реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних 

робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до 

вимог, установлених законодавством. 

На інші виконавчі органи Криворізької міської ради, хоча на які рішення не 

зазначає, покладено обов’язки: виконання або підготовка пропозицій щодо 
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делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній) 

функцій замовника на будівництво, реконструкцію й ремонт житла, інших 

об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності; 

підготовка та подання на затвердження міської ради місцевих містобудівних 

програм, генеральних планів забудови міста й іншої містобудівної документації; 

сприяння розширенню житлового будівництва; визначення території, вибору, 

вилучення (викупу) і надання землі для містобудівних потреб, визначених 

містобудівною документацією; унесення пропозицій до відповідних органів 

виконавчої влади щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів у 

місті; проведення громадського обговорення містобудівної документації 

відповідно до чинного законодавства України; координація діяльності суб’єктів 

містобудування щодо комплексної забудови міста; організація роботи, пов’язаної 

зі створенням і веденням містобудівного кадастру; вирішення відповідно до 

чинного законодавства України спорів з питань містобудування; залучення 

забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста; надання, отримання, реєстрація, повернення 

документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; здійснення 

державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних 

стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних 

даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо 

об’єктів, розташованих у межах міста [222]. 

Низка місцевих рад своїми рішеннями декларують розмежування, однак 

відповідних актів з цього приводу не прийнято. Більше того, декларуючи 

розмежування повноважень міські, селищні та сільські ради, затверджуючи 

положення про виконавчі комітети, прописують у них норми інтеграції 

повноважень, що, на нашу думку, не допустимо. 

Так, Положення про виконавчий комітет Уманської міської ради у розділі 

«Повноваження виконавчого комітету» містить норму: «1. Виконавчий комітет 
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міської ради розглядає і вирішує питання, віднесені ст.ст. 27-40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міської 

ради» [223]. 

Така редакція правової норми поширює на виконавчий комітет і надання 

містобудівних умов і обмежень забудови; ведення містобудівного кадастру; 

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої 

містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; 

зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з 

порушенням містобудівної документації. А це суперечить ст.13 Закону України 

«Про архітектурну діяльність», оскільки відповідно до її приписів 

уповноваженими органами містобудування та архітектури є виконавчі органи 

сільських, селищних, міських рад з питань архітектури [187]. 

Невідповідність законодавству зауважено нами і в Положенні про 

виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради, у якому п.2.2.15. 

передбачає прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та 

затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів [224]. Формулювання явно 

суперечить ч.1 ст.39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

яка, визначаючи порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, зазначає, що таке прийняття здійснюється шляхом реєстрації 

відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю поданої 

замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації [159]. Процедурні 

питання прийняття в експлуатацію визначені Порядком, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 «Питання 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», відповідно до п.3 

якого прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), 

та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, 

здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-

будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про 
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готовність об’єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також комплексів 

(будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків 

(відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до 

експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-

будівельного контролю сертифіката». При цьому акт готовності підписується 

уповноваженими представниками генерального проектувальника, генерального 

підрядника, субпідрядника, головним архітектором та/або інженером проекту, 

інженером технічного нагляду, страховиком (якщо об’єкт застрахований), 

представником профспілкової організації (за рішенням замовника для об’єктів 

виробничого призначення) [193]. Як бачимо, і Закон, і підзаконний нормативно-

правовий акт виключає будь-які повноваження виконавчого комітету чи іншого 

виконавчого органу місцевого самоврядування, за винятком органу державного 

архітектурно-будівельного контролю, на вчинення дій, пов’язаних з прийняттям в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

Положенням про виконавчий комітет Ходорівської міської ради рядком 86 

п.2.3 розділу ІІ «Повноваження, призначення, основні завдання виконавчого 

комітету» до основних повноважень та завдань виконавчого комітету віднесено 

затвердження генеральних планів забудови населених пунктів, іншої 

містобудівної документації [224]. При тому, що Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» обумовлює затвердження генеральних планів 

виключною компетенцією сільської, селищної, міської ради [22]. 

Зазвичай виконавчими органами місцевих рад з питань містобудування та 

архітектури є департаменти (Кам’янець Подільський, Львів,), управління 

(Борислав, Кременчук, Миколаїв, Тернопіль, Чернівці, Чернігів та інші) та відділи 

містобудування та архітектури (Васильків, Дрогобич, Ірпінь, Каховка, Лозова, 

Шепетівка та інші). Бурштинська міська рада виконавчим органом у сфері 

містобудування визначила сектор містобудування та архітектури [225]. Окремі 

ради при формуванні структури виконавчих органів поєднують з 
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містобудуванням суміжні повноваження. Наприклад, відділ містобудування, 

архітектури та земельних відносин (Боярка, Ватутіне, Великопанівка, Лозова). 

Переяслав-Хмельницька міська рада поряд з містобудівними та земельними 

повноваженнями надала виконавчому органу повноваження в інших пов’язаних 

сферах управління, утворивши Управління капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури та містобудування, земельних відносин 

та державного архітектурно-будівельного контролю [226]. 

Існує практика створення багатоланкового формату містобудівного органу: 

Наприклад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура виконавчого містобудівного органу Бориславської міської ради 

Львівської області. 
 

Організаційна схема містобудівних виконавчих органів Львівської міської 

ради більш розгалужена (Додаток Б). 

Положення про органи містобудування та архітектури різних міських рад не 

є однотипними та відрізняються обсягом покладених завдань. 

Так, до основних завдань Відділу архітектури та містобудування управління 

комунальної власності, земельних відносин, архітектури та містобудування 

Бориславської міської ради відноситься: 

-  організація розробки, експертизи і подання на затвердження міської ради 

науково обґрунтованих регіональних містобудівних програм, генеральних планів і 

правил забудови міст, забезпечення розробки, експертизи і подання на 
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затвердження виконавчим комітетом міської ради в установленому законом 

порядку, іншої містобудівної документації; 

-  контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері містобудування, 

державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації та 

регіональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів; 

-  регулювання і координація діяльності суб’єктів містобудування, забудові і 

реконструкції міста; 

-  організація робіт, пов’язаних із створенням і веденням містобудівного 

кадастру населених пунктів; 

-  підвищення якості проектування і будівництва, створення повноцінного 

життєвого середовища [227]. 

Основними завданнями відділу містобудування та архітектури Боярської та 

Добропільської міських рад є: 

-  забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури, землевпорядкування та охорони земель міста; 

-  аналіз стану містобудування та землевпорядкування на території міста, 

забезпечення розроблення містобудівної документації; 

-  організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав 

громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України 

та інших законодавчих актів України; 

-  забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та 

архітектури, державних будівельних норм, стандартів і правил, регіональних 

правил забудови, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю 

за їх реалізацією [228; 229]. 

Положенням про відділ архітектури та містобудування виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради реалізацію державної політики у сфері 

містобудування та архітектури – визначено метою створення органу 

містобудування, а до його завдань шістнадцятьма пунктами віднесено: 

-  замовлення розроблення містобудівної документації міста та подання її на 

затвердження в установленому порядку; 
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-  розгляд пропозиції та подання до міської ради інформації про можливі 

види використання земельних ділянок із встановленням для кожної ділянки умов 

та обмежень; 

-  розгляд заяв про надання забудовникам містобудівних умов та обмежень, 

про надання забудовникам будівельних паспортів забудови, про присвоєння 

поштових адрес, про наміри замовників щодо місця розташування стаціонарних 

тимчасових споруд та про наміри замовників щодо місця розташування відкритих 

майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території 

міста; 

-  підготовка проектів договорів про пайову участь у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста, а також рішень міської ради та 

виконавчого комітету, що стосуються діяльності відділу; 

-  координація виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних 

робіт, що стосуються роботи відділу, які здійснюються на території міста; 

-  організація розгляду звернень громадян з питань, що належить до його 

компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання скарг; 

-  вирішення спорів з питань містобудування, погоджує місця розміщення 

об`єктів зовнішньої реклами, здійснення містобудівного моніторингу, ведення 

архіву містобудівної документації та інші [230]. 

Олешківська міська рада метою створення відділу визначила: 

 -  забезпечення реалізації політики у сфері містобудування та архітектури, 

здійснення регулювання діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного 

розвитку територій; 

-  аналіз стану містобудування, організації розроблення та подання на 

затвердження, в установленому порядку містобудівної документації; 

-  координації діяльності суб`єктів містобудування щодо комплексного 

розвитку і забудови міста Олешки, села Саги та селища Пойма, поліпшення їх 

архітектурного вигляду; 

-  забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, 

стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації [231]. 
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Нами також зауважено, що при створенні органу містобудування місцеві 

ради по-різному визначають їхню підпорядкованість. Так, Добропільська, 

Ковельська та інші міські ради визначили свої містобудівні органи управліннями 

та відділами міської ради; Боярська, Дрогобицька, Дружківська, Мукачівська, 

Ніжинська, Шепетівська та інші – відділами виконавчого комітету. Такий стан 

речей вказує на те, що у формуванні виконавчих органів містобудівної діяльності 

місцевого самоврядування застосовуються різноманітні підходи. Однак базові 

норми, що прописуються в положеннях про містобудівний орган, – це 

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури. 

Унаслідок проведеного інтерв’ювання посадових осіб органів місцевого 

самоврядування встановлено, що при підготовці проектів нормативно-правових 

актів, направлених на створення та інституалізацію містобудівних органів, у 

якості методичного матеріалу для визначення мети, завдання та функцій 

містобудівного органу зазвичай використовують тексти Постанов Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження типових положень про управління 

містобудування та архітектури обласної, Київської і Севастопольської міської, 

відділ містобудування та архітектури районної, відділ містобудування і 

архітектури районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації» від 

29.02.1996 №267 (втратила чинність на підставі Постанови КМУ від 20.06.2000 

№1146) та «Про затвердження типових положень про управління містобудування 

та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ 

містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті 

Севастополі державної адміністрації» від 20.06.2000 №1146 (втратила чинність на 

підставі Постанови КМУ від 06.02.2013 №99) [232], чи положення, розроблені 

іншими органами місцевого самоврядування, що розміщені на офіційних сайтах 

місцевих рад та виконкомів. Опитувані вказують на явну недостатність 

методичного матеріалу стосовно розробки нормативно-правових актів взагалі та 
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визнають необхідність прийняття закону, направленого на регулювання 

нормотворчої діяльності. 

Органи державного архітектурно-будівельного контролю, як 

містобудівні органи місцевих рад, створюються (визначаються) відповідними 

радами, виходячи з можливостей та потреб відповідних територій відповідно до 

приписів ч.1 ст.6 та п.2 ч.9-1 Розділу V «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» [159]. Зі змісту норми Закону 

вбачається, що сільські, селищні та міські ради, враховуючи економічну, 

організаційно-правову спроможність, самостійно визначають можливості та 

потребу у створенні органу архітектурно-будівельного контролю. Таким чином, 

створення відповідного органу є самоврядним правом територіальної громади, яке 

вона реалізує через свій представницький орган – раду. 

На нашу думку, надання повноважень на створення радами органів 

містобудівного контролю є надзвичайно-позитивним фактором у рамках 

децентралізації влади – передачею частини повноважень органів центральної 

влади на регіональний та місцевий рівень для забезпечення ефективного 

державного управління та якісного надання послуг публічного адміністрування. 

Постановою КМУ від 19.08.2015 №671 «Про деякі питання діяльності 

органів державного архітектурно-будівельного контролю» затверджено примірне 

Положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, яке 

визначає органи державного архітектурно-будівельного контролю місцевого 

самоврядування правонаступниками прав та обов’язків Державної архітектурно-

будівельної інспекції. При цьому, до завершення здійснення заходів з утворення 

органів державного архітектурно-будівельного контролю в місцевих радах або 

визначення структурних підрозділів їхніх виконавчих органів, на які 

покладаються повноваження визначені Законом України «Про регулювання 

мiстобудiвної діяльності», а також затвердження актів спільної комісії, такі 

повноваження здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція [233]. 

Орган державного архітектурно-будівельного контролю створюється радою 

на підставі відповідного рішення у формі інспекцій (Дрогобич, Запоріжжя, Ірпінь, 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248468796
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Новодністровськ та інші), відділів (Вугледарськ, Мукачево, Обухів, Трускавець, 

Фастів, Южне та інші) управлінь (Дніпропетровськ, Миколаїв, Хмельницький та 

інші) та секторів (Хмільник, Фастів, Зіньків та інші), причому Зіньківська міська 

рада, створивши сектор державного архітектурно-будівельного, наділила його 

правами інспекції [234] Одночасно зі створенням органу рада затверджує 

положення, розроблене відповідно до Постанови КМУ від 19.08.2015 №671 «Про 

деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного 

контролю», яким органу державного-архітектурного контролю надаються 

наступні повноваження: 

1)  надає, отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та 

будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх 

реєстрацію; 

2)  приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає 

сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та 

повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків); 

3)  подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних 

до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та 

будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у 

видачі, скасування та анулювання зазначених документів; 

4)  здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням 

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 

стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних 

даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо 

об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів; 

5)  здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових 

осіб органів держархбудконтролю; 

6)  розглядає відповідно до закону справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних 

норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248468796
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планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) 

посадових осіб органів держархбудконтролю; 

7)  розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень; 

8)  здійснює інші повноваження, визначені законом» [233]. 

Аналіз положень знову ж таки дає підстави вважати про різноманітні 

підходи до їхньої розробки. Положення відрізняються за структурою та юридичним 

наповненням. В окремих випадках у нормативний корпус включаються акти, які 

абсолютно не мають відношення до правовідносин архітектурно-будівельного 

контролю. Так, Чернівецька міська рада поряд з Примірним Положенням про органи 

державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженим Постановою КМУ 

від 19.08.2015 №671, зафіксувала в положенні посилання на Національний стандарт 

України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої 

документації, затвердженої наказом Держспожив-стандарту України від 

07.04.2003 №55), Регламенти Чернівецької міської ради та її виконавчого 

комітету, Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик 

посадових осіб місцевого самоврядування, затверджений наказом Головного 

управління державної служби України від 29.12.2009 №406, Рекомендації з 

організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 

28.01.2005 №55, Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її 

виконавчих органах. При цьому у підрозділі 4 «Права та обов`язки» прописала 

виключно права посадових осіб контрольного органу, упустивши обов’язки. У 

підрозділі 2 «Основні завдання» визначила, що основними завданнями Інспекції є 

реалізація відповідно до Закону повноважень у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю на території Чернівців, тобто здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю у сфері містобудівної діяльності; виконання 

дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності [235]. 

Хмельницька міська рада у Положенні про управління з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю основними завданнями визначила 
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здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного 

контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної 

діяльності [236]. 

Положення про Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 

Управління містобудування та архітектури Южненьської міської ради підрозділу 

«повноваження» не містить узагалі, однак вони (повноваження) випливають із 

змісту підрозділу «Основні завдання відділу та обов’язки»: 

2.1.  Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, запити народних 

депутатів України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

з питань, що належать до компетенції відділу, готує проекти відповідей. 

2.2.  Приймає участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, 

рішень виконкому та міської ради. 

2.3. Опрацьовує в установленому порядку та реєструє документи, що дають 

право на виконання підготовчих та будівельних робіт. 

22.4.  Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти I-III категорії 

складності (реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає 

такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків). 

2.5.  Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних 

до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та 

будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у 

видачі, скасування та анулювання зазначених документів. 

2.6.  Опрацьовує документи, подані для отримання дозволу на виконання 

будівельних робіт і сертифікатів, та надає начальнику управління відповідні 

пропозиції. 

2.7.  Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за 

дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних 

норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх 

рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної 

документації щодо об’єктів, розташованих у межах міста Южне Одеської області. 
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2.8.  Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) 

посадових осіб органів держархбудконтролю [237]. 

Як бачимо, окремі органи місцевого самоврядування при розробці положень 

про органи архбудконтролю допускають відхилення від затвердженої урядом 

форми нормативно-правового акту, упускають у їхніх текстах обов’язкові правові 

норми, на свій розсуд трактують ті чи інші повноваження. На нашу думку, обсяг 

повноважень органів містобудівного контролю не підлягає звуженню чи 

розширенню, що спостерігається з місцевих положень, та повинен відповідати 

обсягу визначеному Постановою КМУ від 19.08.2015 №671 «Про деякі питання 

діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю». Адже 

норми типового положення є обов’язкові для включення у положення, розроблені 

органами місцевого самоврядування, на відміну від примірного положення, у 

якому всі норми мають рекомендаційний характер. 

Розкриваючи повноваження служб містобудівного кадастру та їхнє місце у 

системі містобудівних органів місцевого самоврядування, слід коротко описати 

поняття містобудівного кадастру та його призначення. 

Містобудівний кадастр, відповідно до ч.1. ст.22 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», – це державна система зберігання і 

використання геопросторових даних про територію, адміністративно-

територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних 

ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення 

інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування 

галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів, який ведеться 

уповноваженими органами містобудування та архітектури з урахуванням даних 

державного земельного кадастру на державному рівні, на рівні Автономної 

Республіки Крим, обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст 

обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення. 

Відповідно до ч.2 ст.22 Закону орган містобудування та архітектури для ведення 

кадастру може утворювати службу містобудівного кадастру [159]. У систему 

кадастру закладені також режими і регламенти використання територій та 
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об’єктів, нормативні проекти, процедурні механізми. Система має величезну 

кількість учасників її наповнення, джерел інформації і користувачів. У рамках 

однієї такої інформаційної системи можуть існувати й працювати три десятки 

програмних продуктів, кожен з яких може виконувати певну функцію [238, с.432]. 

Зі змісту приписів ст.22 та ч.3 ст.29 Закону вбачається, що утворення служб 

містобудівного кадастру є правом, а не обов’язком місцевого самоврядування. 

Обов’язковим є ведення кадастру. З цього слідує, що у випадку не створення 

служби містобудівного кадастру його ведення покладається на орган 

містобудування та архітектури. 

Типове положення про Службу містобудівного кадастру затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559. 

Поняття «містобудівний кадастр» уперше було введене ст.23 Закону 

України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 №2780-XII [25]. Організація 

його ведення регулювалась Постановою КМУ від 25.03.1993 №224 «Про 

містобудівний кадастр населених пунктів» [239] та ДБН Б.1-1-93 «Система 

містобудівної документації. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів 

населених пунктів» [240]. До речі, останній акт має нормативно-правовий характер, 

оскільки визначає порядок створення, ведення та організаційне забезпечення 

створення та ведення кадастру. Слід також зауважити, що ДБН Б.1-1-93 «Система 

містобудівної документації. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів 

населених пунктів» є чинними на день проведення цього дослідження, при цьому 

посилаються на Постанову КМУ від 25.03.1993 №224 «Про містобудівний кадастр 

населених пунктів», що втратила чинність у зв’язку з прийняттям Постанови 

КМУ від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний кадастр», якою, як ми вказували 

вище, затверджено Типове положення про Службу містобудівного кадастру, що 

служить основою для розроблення органами місцевого самоврядування 

нормативно-правових актів, про встановлення загальних принципів утворення 

кадастру та затвердження положень про служби містобудівного кадастру 

До повноважень служб містобудівного кадастру відноситься: 
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низка операцій з отримання та реєстрації кадастрової інформації: з 

первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадастрової інформації; з 

внесення даних до баз даних містобудівного кадастру; з обслуговування 

програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру; із 

обслуговування системи зберігання та архівації інформації; з інформаційного 

обміну з нормативно визначеними базами даних; операції з формування 

кадастрових документів та їх видача за запитом; з формування кадастрових 

довідок за запитом користувачів у межах санкціонованого доступу до бази даних 

містобудівного кадастру; із забезпечення безпосереднього санкціонованого 

доступу до кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком, 

затвердженим розпорядником інформаційних фондів містобудівного кадастру; з 

ведення банка даних містобудівного кадастру; 

контроль стану кадастрової інформації та заходи із захисту інформації від 

несанкціонованого доступу відповідно до вимог законодавства; 

адаптація і супроводження нормативно-правових та методичних документів 

містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей; 

розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на відповідній території; 

попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників  

земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та 

транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на  

відповідність чинним містобудівним регламентам, підготовку висновків; 

підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного паспорта; 

внесення відомостей про містобудівну документацію до системи 

містобудівного кадастру. 

Додатково служби містобудівного кадастру забезпечують: оперативне 

програмно-технічне та технологічне обслуговування містобудівного кадастру; 

розвиток містобудівного кадастру шляхом проведення робіт з удосконалення 

структури даних, програмно-технічного блоку, способів введення, обробки, 

зберігання та надання даних тощо; участь у вдосконаленні науково-методичного і 

нормативно-правового забезпечення містобудівного кадастру; підготовку 
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інформаційно-аналітичних матеріалів для органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування; вивчення попиту на кадастрову інформацію; участь у 

розвитку міжнародних відносин, створення умов для включення до міжнародних 

інформаційних систем, забезпечення їх сумісності і взаємодії; участь в організації 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розвитку і впровадження 

інформаційних технологій у систему управління територіями [175]. 

Архітектурно-містобудівні ради при органах містобудування та 

архітектури створюються відповідно до ст.20 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» для професійного обговорення проектних рішень у 

сфері містобудування, мають дорадчу функцію та діють на громадських засадах. 

Архітектурно-містобудівні ради надають рекомендації з питань планування, 

забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів 

населених місць і зон охорони пам’яток архітектури та містобудування з 

урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини. 

Результати розгляду проектів містобудівної документації архітектурно-

містобудівною радою враховуються під час подальшого доопрацювання та 

затвердження таких проектів. За зверненням замовників будівництва об’єктів 

архітектурно-містобудівна рада розглядає проекти будівництва цих об’єктів. 

Типове положення про архітектурно-містобудівні ради затверджено Наказом 

Мінрегіону від 07.07.2011 №108, відповідно до якого: 

-  рада розглядає містобудівну та проектну документацію і надає 

рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій, а 

саме: щодо визначення державних інтересів у проектах містобудівної 

документації (Генеральна схема планування території України, схеми планування 

території на регіональному рівні, генеральний план міста, детальні плани 

територій, проекти зонування територій), а також історико-архітектурних 

опорних планах; будівництва об’єктів (будинків і споруд житлового, 

громадського, комунального, промислового та іншого призначення, об’єктів 

садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-

декоративного мистецтва, а також об’єктів реставрації, пристосування 



118 
 

пам’ятників архітектури та містобудування); архітектурно-планувальних рішень 

об’єктів будівництва, що розміщуються на територіях, на які не розроблені 

проекти зонування та детальні плани територій (на період, визначений пунктом 6 

розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»); 

-  рада розглядає містобудівні та архітектурні рішення з метою надання 

рекомендацій на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних 

будівельних норм; 

-  результати розгляду радою проектів містобудівної документації 

враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження проектів та 

мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час 

погодження та затвердження таких проектів; 

-  рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого 

використання територій у межах історичних ареалів міста і зон охорони пам’яток 

архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з 

питань охорони культурної спадщини [241]. 

Проблему низького рівня правового статусу архітектурно-містобудівних рад 

нами висвітлювалось у спеціальній розвідці, у якій наголошувалось про 

необхідність його підвищення, адже через консультативно-дорадчий статус цього 

органу його висновки та рішення носять рекомендаційний характер, а їх 

виконання є бажаним, але не обов’язковим. Однак, на наш погляд, думка 

професійного архітектурного співтовариства має істотно впливати на винесення 

рішень у сфері містобудування [242]. 

Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що 

створюються жителями села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, 

передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населення» [243]. 

Вони є невід’ємною частиною системи місцевого самоврядування та 

характеризуються окремими рисами місцевого самоврядування, тому, як зазначає 

Т.А. Кравченко, «функції, покладені на ці органи, випливають із сутності функцій 

місцевого самоврядування, співвідносячись як ціле й частина і спрямовані на 
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вирішення завдань місцевого значення» [244, с.160]. Власні повноваження органу 

самоорганізації обумовлено ст.14 Закону України «Про органи самоорганізації 

населення», однак містобудівними повноваженнями можна назвати лише 

внесення пропозицій до місцевих містобудівних програм та програм розвитку 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Не маючи забезпечення 

правовим примусом, рішення органів самоорганізації населення мають виключно 

рекомендаційний характер, тому говорити про можливість правового 

регулювання містобудівної діяльності було би помилковим. Отже, виходячи зі 

змісту власних та делегованих повноважень органів самоорганізації населення, 

слід говорити про можливості організаційного регулювання містобудівної 

діяльності цим соціально-правовим інститутом. 

Територіальна громада, під якою Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» визначає сукупність жителів, об’єднаних постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що 

мають єдиний адміністративний центр [22]. Це утворення є первинним елементом 

системи місцевого самоврядування. У правовій науці територіальну громаду не 

розглядають як орган. Це є логічним, на це вказує правова природа територіальної 

громади, адже орган – це функціональна частина цілого, установа, що входить до 

певної системи державного управління [245, с.138]. Так, орган державної влади – 

це елемент апарату державного управління [246, с.289]. Орган місцевого 

самоврядування – орган, який утворюється територіальною громадою 

(територіальними громадами району, області) у встановленому законом порядку 

для виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, наділений відповідно 

до закону владними повноваженнями, які реалізуються у визначених законом 

правових та організаційних формах [247, с.181-182]. Однак, розгляд містобудівних 

повноважень громад ми проводимо з метою комплексного дослідження усієї 

системи місцевого самоврядування у сфері містобудівних відносин. 

Повноваження територіальної громади визначаються ст.143 Конституції 

України. Питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, територіальна 
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громада безпосередньо вирішує, використовуючи різні форми прямої демократії. 

У сфері регулювання містобудівної діяльності громада реалізовує такі форми як 

місцеві референдуми, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві 

ініціативи, громадські слухання, письмові звернення, опитування з містобудівних 

питань, громадські обговорення проектів актів місцевого самоврядування тощо. 

Сільські, селищні міські, голови за порядком функціонування та 

прийняття владних рішень слід розглядати як одноособові виконавчі органи 

місцевого самоврядування. Відповідно до ч.3 ст.141 Конституції України, статус і 

повноваження цих суб’єктів визначаються законом [1]. Згідно зі ст.12 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський 

голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села, 

селища, міста [22]. 

Повноваження сільського, селищного, міського голови, визначені у ст.42 

Закону згідно з таким принципом: голова здійснює повноваження місцевого 

самоврядування, визначені Законом про місцеве самоврядування та іншими 

законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або 

не віднесені радою до відання її виконавчого комітету [248, с.224]. Сільські, 

селищні, міські голови (в контексті досліджуваної сфери містобудування – прим. 

авт.) забезпечують здійснення у межах наданих законом містобудівних 

повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, виконання актів 

Президента України та відповідних органів виконавчої влади, направлених на 

регулювання містобудівної діяльності; організує в межах, визначених цим 

Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету для вирішення 

містобудівних питань; підписує рішення ради та її виконавчого комітету, 

направлені на регулювання містобудівної діяльності; вносить на розгляд ради 

пропозиції щодо включення до структури виконавчих органів ради спеціального 

органу в галузі містобудування та архітектури та органу державного архітектуро-

будівельного контролю; затверджує посадові обов’язки посадових осіб виконавчих 

містобудівних органів ради; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів 

містобудівних програм; призначає на посади та звільняє з посад керівників 
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виконавчих містобудівних органів ради; скликає загальні збори громадян за місцем 

проживання для розгляду містобудівних питань; забезпечує виконання рішень 

місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету; затверджує 

склад конкурсних комітетів (комісій) по розгляду конкурсів з містобудівних питань; 

звертається до суду з позовами про знесення самочинного будівництва. Правове 

регулювання у сфері містобудівної діяльності сільський, селищний, міський 

голова здійснює шляхом видання у межах своєї компетенції та за встановленою 

процедурою розпоряджень – письмових документів, що містить норми права. 

Праворегулюючу природу серед повноважень сільського, селищного, 

міського голови має право голови зупинити рішення ради чи виконавчого 

комітету, визначене ч.ч.4 та 7 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», яке виступає механізмом забезпечення правомірності рішень [22]. 

Постійні депутатські комісії міських, селищних, сільських рад є 

органами рад, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього 

розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за 

виконанням рішень ради, її виконавчого комітету [22]. 

Типового зразка системи постійних комісій рад немає. Місцеві ради 

застосовують різні підходи до формування постійних комісій. Комісії з питань 

регулювання містобудівних відносин є традиційними, хоча містобудівні 

повноваження можуть об’єднуватись із повноваженнями в суміжних сферах. 

Наприклад, Новомосковська міська рада створила постійну депутатську комісію з 

питань містобудування, землекористування та архітектури [249], Івано-

Франківська – Постійну комісію міської ради з питань містобудування та 

земельних відносин [250], Миколаївська – Постійну комісію міської ради з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин [251], Вінницька – 

Постійну комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи [252]; Тернопільська – Постійну комісію міської 

ради з питань містобудування [253]; Дрогобицька міська рада – Постійну комісію 

ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, 

екології, довкілля, транспорту та зв’язку. 
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Комісія регулюючи будівельні відносини здійснює контроль за виконанням 

рішень ради та рішень виконавчого комітету: з питань визначення замовника на 

будівництво, реконструкцію та ремонт житла інших об’єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності; над проведенням тендеру 

щодо участі у будівництві та реконструкції підприємств та організацій; спільно з 

постійною комісією ради з питань планування фінансів та бюджету 

використанням коштів на будівництво, в тому числі, на пайових засадах. Комісія 

також здійснює контроль і погоджує реконструкції та ремонт об’єктів 

комунального господарства, житлових будинків та доріг місцевого значення; 

Погоджує спільно з постійною комісією ради з питань регулювання земельних 

відносин питання будівництва, прибудов до існуючих споруд та будинків; 

погоджує спільно з постійною комісією ради з питань регулювання земельних 

відносин питання передачі в оренду, користування та відчуження земельних 

ділянок у приватну власність. У сфері архітектури комісія здійснює контроль за 

виконанням рішень виконавчого комітету з питань: генерального плану забудови 

міста; розташування торгових павільйонів та малих архітектурних форм; 

погоджує розташування малих архітектурних форм; погоджує впорядкування 

вивісок, назв підприємств, світлової реклами [254]. 

Гострою проблемою місцевого самоврядування є масовість фактів 

самочинного будівництва. Для вирішення цієї проблеми сільські, селищні та 

міські ради створюють комісії з питань самочинного будівництва, надаючи їм 

повноваження розглядати документи та підготовлені спеціалізованими  

виконавчими органами архітектури та містобудування висновки з цих питань. 

Однак, на нашу думку, діяльність таких комісій абсолютно не усуває проблему 

самочинного будівництва, більше того, створює протиправні механізми 

легалізації самочинно збудованого майна та сприяє уникненню порушників від 

відповідальності, що в кінцевому результаті порушує принцип невідворотності 

покарання, а відтак стимулює забудовників використовувати протиправні 

механізми легалізації самочинно збудованого майна. 
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Так, п.6.1. Положення про порядок врегулювання питань самочинного 

будівництва у м. Світловодську (Рішення Світловодської міської ради від 

23.06.2012 №847) обумовлює: «Якщо забудовник не є власником або 

користувачем земельної ділянки, на якій здійснено (здійснюється) самочинне 

будівництво, він має право звернутися із заявою (клопотанням) до Світловодської 

міської ради з проханням про збереження об’єкту та надання дозволу на розробку 

проекту відведення земельної ділянки для закінчення будівництва (у разі 

незавершеного будівництва) або для експлуатації об’єкту (у разі вже закінченого 

будівництва) [255]. Відповідно до п.6.6. комісія приймає одне з таких рішень: а) 

щодо можливості збереження самочинно збудованого об’єкту (або завершення 

самочинно розпочатого будівництва); б) щодо можливості збереження 

самочинного збудованого об’єкту та доцільності визнання за територіальною 

громадою м. Світловодська права власності на нерухоме майно; в) щодо 

неможливості збереження самовільно збудованого об’єкта (або самовільно 

розпочатого будівництвом) та рекомендує відповідним виконавчим органам 

міської ради та/або органам виконавчої влади вжити вичерпних заходів щодо 

знесення самочинного будівництва та звільнення земельної ділянки; г) щодо 

перебудови самочинно збудованого (або самочинно розпочатого будівництвом) 

об’єкта у відповідності до державних будівельних норм. 

У такий спосіб міська рада не лише вказала шлях для вирішення питання 

самочинного будівництва, а й через відсутність критеріїв, які б чітко регулювали 

обставини прийняття одного з перерахованих рішень, та через наявність 

дискреційних формул «може прийняти рішення» чи «може внести рекомендації» 

створила корумпогенний механізм легалізації об’єктів самочинного будівництва. 

Аналогічні, чи з неістотними відмінностями, положення прийняті 

Хмельницькою [256], Харківською [257], Тернопільською міськими радами та 

іншими міськими, селищними та сільськими радами. Остання, як умову 

легалізації самочинно збудованого майна, встановила оплату до цільового фонду 

розвитку соціальної інфраструктури у розмірі 15-25% від оціночної вартості 
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споруди [258], реально створивши додаткову форму юридичної відповідальності, 

завуалювавши її під внесок до цільового фонду, природа якого визначена законом. 

Як узагальнення зазначимо, що системою органів місцевого 

самоврядування, що здійснюють регулювання містобудівної діяльності, є 

сукупність організаційно самостійних елементів системи місцевого 

самоврядування, утворених у встановленому законом порядку для 

виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, наділених з цією 

метою відповідними владними повноваженнями, направленими на 

регулювання містобудівної діяльності, які реалізуються у визначених 

законом правових та організаційних формах в інтересах відповідних 

територіальних громад. 

Система органів місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання 

містобудівної діяльності, включає обласні та районні ради; сільські, селищні та 

міські ради; виконавчі комітети сільських, селищних, міських, районних у містах 

рад; органи державного архітектурно-будівельного контролю, створені міськими, 

селищними та сільськими радами; служби містобудівного кадастру, сільські, 

селищні міські, голови; постійні депутатські комісії міських, селищних, сільських 

рад з питань містобудівної діяльності; комісії з питань самочинного будівництва 

та інші утворені відповідно до законодавства організаційні елементи.  

 

 

2.2. Форми та засоби адміністративно-правового регулювання 

містобудівної діяльності органів місцевого самоврядування 

 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері адміністративно-

правового регулювання містобудівної діяльності знаходять свій прояв у формах 

та засобах такого регулювання – його інструментального механізму. 

Наукове дослідження цих явищ правового регулювання ми зустрічаємо у 

працях В.Б. Авер’янова, К.К. Афанасьєва, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, 

Є.В. Валькової, А.Ю. Васіної, В.В. Галунька, Г.Ю. Гулєвської, Р.А. Калюжного, 
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Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, А.Ф. Мельника, В.І. Олефіра, 

О.О. Онищука, В.К. Шкарупи та інших. 

У галузі містобудівного права проблему класифікації форм та засобів 

піднімали Є.М. Бутаєва, С.О. Бурмістрова, Р.С. Джунковська, О.В. Єрхов, 

Ю.О. Легеза, І.М. Миронець, В.Г. Олюха, В.О. Рєзніченко, В.О. Ромасько, 

В.О. Шишканов та інші. 

Семантичний розвиток слова «форма» сягає древньоримських часів (лат. 

forma), під яким розуміють вигляд, подобу, зовнішній вираз сутності. В українській 

мові слово «форма» вживається в наступних значеннях: обриси, контури, 

зовнішні межі предмета; устрій, структура чого-небудь, система організації; 

пристрій, шаблон. Хоча достовірної етимології немає, науковці припускають, що 

воно пов’язане з грецьким μορφή – форма, зразок, модель [259, с.119-120]. 

У юридичному значенні ця категорія знайшла своє місце в інших складних 

поняттях: форма договору, організаційно-правова форма суб’єкта 

господарювання, форми діяльності держави, форма державного устрою, форма 

реалізації норми права, форми реалізації виконавчої влади, форма державного 

управління, форма правового регулювання тощо. Серед форм діяльності держави 

пріоритетне місце посідають правові форми – юридичні засоби здійснення 

державних функцій. 

Пошук засобів вирішення поставленого питання серед нормативних 

приписів національного законодавства звертає нас до Господарського кодексу 

України, ст.12 якого встановлює юридичну сутність та невичерпний перелік 

засобів державного регулювання господарської діяльності. Вони в розумінні 

Кодексу є одночасно механізмами регулювання певних видів господарської 

діяльності, які направлені на реалізацію економічної політики, виконання 

цільових економічних та інших програм і програм економічного і соціального 

розвитку. Сюди належить: державне замовлення, ліцензування, патентування і 

квотування, технічне регулювання; сертифікація та стандартизація, застосування 

нормативів та лімітів, регулювання цін і тарифів надання інвестиційних, 

податкових та інших пільг надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та 
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субсидій тощо [260]. 

Однак автори досліджень схиляються до застосування в науковому обігу 

термінів «форма регулювання», «форма правового регулювання», «форма 

державного регулювання», «форма адміністративно-правового регулювання», при 

цьому кожен автор висловлює власну позицію як з приводу визначення форм 

адміністративно-правового регулювання, так і їхньої класифікації. 

Д.В. Лученко вважає, що форма управління – це зовнішній вияв конкретних 

дій, які здійснюються органами виконавчої влади для реалізації поставлених 

перед ними завдань [261, с.115]. 

На думку В.К. Колпакова, під формою адміністративно-правового 

регулювання варто розуміти зовнішньо виражену дію, волевиявлення суб’єкта 

управління, здійснене в рамках законності та його компетенції для досягнення 

управлінської мети [262, с.212-213]. 

В.І. Термецький ототожнює поняття форми державного управління та 

форми адміністративно-правового регулювання та використовує для такого 

ототожнення праці Т.О. Коломойця, Г.Ю. Гулєвської, Ю.П. Битяка, 

А.П. Корєнєва [263, с.68]. 

І.М. Миронець, аналізуючи форми адміністративно-правового регулювання 

будівельної діяльності, визначила їх «як способи зовнішнього вираження 

діяльності органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та 

саморегулівних організацій з практичної реалізації завдань та функцій держави 

щодо регулювання у сфері будівельної діяльності» [80, с.87]. При цьому 

дослідниця піддала форми регулювання класифікації, виділивши: 

-  за наявності правового впливу: неправові та правові; 

-  за функціональною ознакою відповідно до стадій будівництва: 

планувально-прогностичні та форми легітимації будівельної діяльності. 

Третьою групою форм адміністративно-правового регулювання будівельної 

діяльності І.М. Миронець виділила дозвільні форми [80, с.90-91]. Деталізуючи 

вищезазначені класифікаційні групи форм адміністративно-правового 

регулювання І.М. Миронець перечислює планування територій, ліцензування, 



127 
 

професійну атестацію виконавців робіт, отримання будівельного паспорта або 

отримання вихідних даних, отримання технічних умов, експертизу проектів 

будівництва, реєстрацію декларацій про початок будівельних робіт або отримання 

дозволу на початок виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів. 

На нашу думку, віднесення конкретних правових інструментів до форм 

правового регулювання є дискусійним. Підхід до інструментальної складової 

механізму правового регулювання дає можливість у класифікаційній схемі 

виділити більш вузьку категорію – «засоби адміністративно-правового 

регулювання», які являються безпосереднім інструментом, що обумовлює 

настання правових наслідків регуляторного впливу. Тому, на нашу думку, про 

наведені І.М. Миронець форми регулювання слід говорити як про засоби. 

У теорії права категорію «засоби правового регулювання» визначають як 

певні юридичні категорії та діяння суб’єктів, що застосовуються з метою 

досягнення конкретного результату [264, с.296]. 

С.С. Алексєєв подає філософське розуміння правових засобів регулювання, 

визначаючи їх як «інституційне явище правової дійсності, яке відображає 

регулятивну силу права, його енергію, який виконує роль її активних 

центрів» [265, с.14]. 

У юридичній літературі засоби правового регулювання класифікують за 

певними критеріями. Залежно від ступеня складності розрізняють: прості 

(суб’єктивні права та юридичні обов’язки; заохочення і покарання; пільги та 

заборони); складні (норма; інститут). За функціональним призначенням: 

регулятивні та охоронні (засоби захисту). За предметом правового регулювання: 

конституційні, адміністративні, цивільні, кримінальні тощо. За характером: 

матеріальні; процесуальні. За часом дії: постійні та тимчасові. Залежно від виду 

правового регулювання: нормативні (заборони, встановлені нормами права); 

індивідуальні (акт застосування права). Залежно від інформаційно-психологічної 

спрямованості: стимулюючі (заохочення); обмежуючі (примус) [264, с.297]. 

О.Ф. Скакун виокремлює три основні засоби правового регулювання: дозволи, 
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заборони та зобов’язання, які, згідно з твердженнями дослідниці, відповідають 

регулятивно-статичній і регулятивно-динамічній функції  права [8, с.497]. 

Хоча єдиного бачення як щодо класифікацій, так і щодо переліку правових 

засобів серед науковців не має. Так, теоретики права радянського періоду 

С.С. Алєксєєв та В.Б. Ісаков пропонували відносити до засобів правового 

регулювання норму права, юридичний факт, акт застосування права, 

правовідносини, акт реалізації прав та обов’язків [266, c.14]. Таку позицію 

розділяли О.В. Малько [267, с.67] та В.А. Шабалін [268, с.124]. 

У господарському праві засоби правового регулювання представлені 

додатково господарськими договорами, державними експертизами інноваційних 

проектів, проектів технопарків, державними цільовими програмами, державними 

механізмами дерегуляції тощо [269, с.79]. 

У земельному – це встановлення захисних зон (автомагістралей, 

газопроводів, кладовищ тощо), встановлення прибережних захисних смуг, 

договорами землекористування, земельного сервітуту та емфітевзису, акти 

розмежування земель державної та комунальної власності та інше. 

Враховуючи обставину того, що предмет містобудівного законодавства 

регулюється нормами різних галузей права, то і засоби правового регулювання 

мають різну галузеву інституціональну належність, наприклад зонування 

територій, застосування адміністративних примусів, громадські слухання, 

дозвільні процедури та інші – адміністративного права; реєстрація суб’єктів 

будівельної та містобудівної діяльності їхня легітимізація, договори пайової 

участі та інші – господарського права, ми приходимо до висновку міжгалузеву 

природу засобів правового регулювання містобудівної діяльності. 

Приписи п.1.1 ДБН А. 2.3-1-99* «Територіальна діяльність у будівництві. 

Основні положення» визначають метою територіальної діяльності створення умов 

для взаємоузгоджених дій суб’єктів містобудівної діяльності, поєднання державних 

і місцевих інтересів та інтересів громадян у вирішенні питань комплексного 

розвитку територій [207, с.1]. Логічно, що забезпечення таких умов повинно 

здійснюватись відповідними правовими інструментами, які в сукупності 
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становлять систему засобів правового регулювання містобудівної діяльності. 

Генеральний план населеного пункту як засіб адміністративно-правового 

регулювання містобудівної діяльності – це містобудівна документація, яка 

визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого 

використання території населеного пункту. Відповідно до ч.1 ст.17 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральний план 

населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому 

рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. Генеральний план (генплан) населеного 

пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної 

громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів [159]. 

Віднесення генерального плану до засобів адміністративно-правового 

регулювання містобудівної діяльності органів місцевого самоврядування 

обґрунтовується наявністю повноважень у місцевих рад на їхнє затвердження. 

Генплан визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та 

функціонального призначення території, формування системи громадського 

обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної 

мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного 

захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, 

охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження 

культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних 

населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність 

освоєння території [270]. Генплани населених пунктів визначають загальні 

вимоги до їхньої забудови та благоустрою; принципи встановлення єдиних умов 

та обмежень використання земельних ділянок; регулювання принципових рішень 

розвитку, планування, забудови, інше використання території населених пунктів, 

подальше розроблення, погодження, затвердження містобудівної документації та 

внесення змін до неї; процедури забезпечення державних, громадських та 

приватних інтересів під час забудови та іншого використання території населених 

пунктів; організацію контролю у сфері будівництва [271]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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Варто зауважити, що крім регулювання містобудівної діяльності генплан 

регулює земельні відносини, оскільки невід’ємною частиною генплану населеного 

пункту є план земельно-господарського устрою цього населеного пункту [159]. 

Генплани населених пунктів виконують також інформаційну функцію при 

вирішенні спорів, пов’язаних з використанням територій та забудовою земельних 

ділянок. Їхнє розміщення у публічному доступі забезпечує прозорість та 

відкритість інформації щодо умов використання земельних ресурсів, а також 

створення умов щодо контролю експлуатації об’єктів забудови, відповідності 

завершених об’єктів містобудівній та проектній документації тощо. 

Відповідно до абз. 4 ч.1 ст.17 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» у складі генерального плану населеного пункту може 

розроблятися план зонування території цього населеного пункту. План 

зонування може розроблятися і як окрема містобудівна документація після 

затвердження генерального плану у його складі (або як окремий документ) з 

метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних 

потреб у межах визначених зон, з метою створення сприятливих умов для 

життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації 

населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього 

природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, 

у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель 

сільськогосподарського призначення і лісів (абз. 1 та 2 ч.1 ст.18 Закону). 

Поняття «план зонування території», воно ж «зонінг», визначено Законом як 

«містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання 

території для містобудівних потреб у межах визначених зон» [159]. Регуляторні 

властивості плану зонування відображено також у ст.24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», відповідно до якої відсутність плану 

зонування обумовлює заборону передачі (надання) для містобудівних потреб 

земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи 

користування фізичним та юридичним особам [159]. 
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Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про 

склад та зміст плану зонування території (зонінг)» поряд з нормативно 

закріпленим призначенням зонінгу  Закон визначає, що він також створюється з 

метою: регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів; раціонального використання території 

населеного пункту; створення сприятливих умов для залучення інвестицій у 

будівництво шляхом забезпечення прозорості вибору найбільш ефективного виду 

використання земельної ділянки для містобудівних потреб; забезпечення вільного 

доступу громадян до інформації щодо розвитку населеного пункту; забезпечення 

сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та 

землекористуванням; сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку 

міста, іншого населеного пункту; розвитку інженерної та транспортної 

інфраструктури населеного пункту; вдосконалення мережі соціально-культурного 

та торговельно-побутового обслуговування населення; сприяння збереженню 

об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду [272]. 

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає 

планувальну організацію та розвиток території та розробляється з метою 

визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової 

композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, 

мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для 

комплексної забудови чи реконструкції. Правовий статус та регуляторне значення 

детального плану території визначено ст.19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». Детальний план у межах населеного пункту уточнює 

положення генерального плану та визначає планувальну організацію і розвиток 

частини території. 

Затвердження детального плану територій здійснюється для визначення: 

принципів планувально-просторової організації забудови; червоних ліній та ліній 

регулювання забудови; функціонального призначення, режиму та параметрів 

забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподілу територій згідно з 

будівельними нормами, державними стандартами і правилами; містобудівних 
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умов та обмежень (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення 

містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території; потребу в 

підприємствах і закладах обслуговування населення, місця їх розташування; 

доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови; черговості та обсягів 

інженерної підготовки території; системи інженерних мереж; порядку організації 

транспортного і пішохідного руху; порядку комплексного благоустрою та 

озеленення, потреби у формуванні екомережі; меж захисних смуг і пляжних зон 

водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території) [159]. 

Детальний план території у межах населеного пункту, відповідно до ч.2. 

ст.33 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглядається 

і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. 

Затвердження детального плану території населеного пункту відповідною 

сільською, селищною, міською радою здійснюється за відсутності затвердженого 

плану зонування території [159]. Однак, на практиці непоодинокі випадки 

затвердження місцевими радами детальних планів території навіть при існуючому 

плані зонування територій [273; 274; 275]. 

Рішення про розроблення детального плану певної території одночасно є 

рішенням про комплексну забудову цієї території [159]. Планувальні засоби 

регулювання містобудівної діяльності, такі як генеральні плани, зонінг, детальні 

плани територій мають правозастосовний характер при вирішенні конкретних 

містобудівних справ. 

Початок та здійснення будівельних робіт повинні відбуватись з дотриманням 

дозвільних процедур врегульованих Законом України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» – основоположного нормативно-правового акту, 

що визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у 

сфері господарської діяльності, встановлює порядок діяльності дозвільних органів 

місцевого самоврядування, уповноважених видавати документи дозвільного 

характеру у сфері містобудівної діяльності, метою якого також є спрощення 

процедури отримання дозвільних документів [276]. 

В основу дозвільного типу правового регулювання виконання будівельних 
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робіт покладено загальну заборону. Застосовуючи дозвільну систему правового 

регулювання, орган публічної влади демонструє владні повноваження, направлені 

на гарантування суспільного порядку. Дозвільна система, як слушно стверджують 

В.А. Бондаренко та Н.О. Пустова, «є формою попереднього контролю законності 

придбання спеціальної правоздатності, правового статусу суб’єкта дозвільної 

системи, поточного спостереження за виконанням вимог, що висуваються до 

дозволеної діяльності, і наступного за законністю припинення дозволеної 

діяльності» [277, с.74]. 

Маючи адміністративно-правову природу, дозвільна система у сфері 

містобудування регулює межі дозволеного й недозволеного при здійсненні 

підготовчих та будівельних робіт і спрямована на врегулювання відносин, що 

виникають у зв’язку з реалізацією майнових прав забудовника, інтересів 

територіальних громад, а також цілого спектру прав та свобод фізичних та 

юридичних осіб. 

До дозвільних засобів правового регулювання містобудівної діяльності 

органами місцевого самоврядування можна також віднести: 

-  отримання будівельного паспорта або отримання вихідних даних, 

отримання технічних умов; 

-  отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт; 

-  прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

Вихідні дані видаються особі, яка подала до виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що 

перебуває у власності або користуванні. 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок – 

документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до 

проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної 

ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її 

благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені 

законодавством та містобудівною документацією [278]. 

Містобудівні умови та обмеження забудови надаються безоплатно 
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спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури протягом 10 

робочих днів з дня реєстрації заяви для нового будівництва. 

Закон встановлює вичерпний перелік вихідних даних містобудівних умов та 

обмежень: 

1)  назву об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та 

місце розташування об’єкта; 

2)  інформацію про замовника; 

3)  відповідність на дату надання містобудівних умов та обмежень цільового 

та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на 

місцевому рівні; 

4)  гранично допустиму висотність будівель та споруд у метрах; 

5)  максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки; 

6)  максимально допустиму щільність населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону); 

7)  мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних 

ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд; 

8)  планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє 

спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-

заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони); 

9)  охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, комунікацій, відстані від 

об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. 

Відомості про надані містобудівні умови та обмеження підлягають 

внесенню до реєстру містобудівних умов та обмежень, який веде відповідний 

уповноважений орган містобудування та архітектури [159]. Містобудівні умови та 

обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта. 
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Відповідно до положень ст. 27 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» забудова присадибних, дачних і садових земельних 

ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки, який визначає комплекс містобудівних та архітектурних 

вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового 

будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування 

мансардного поверху) з площею до 300 кв. м, господарських будівель і споруд, 

гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки [159]. 

Будівельний паспорт замінює отримання містобудівних вимог та обмежень. 

Будівельний паспорт надається спеціально уповноваженим органом 

містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих 

днів у порядку, затвердженому Наказом Мінрегіону від 05.07.2011 №103. 

Будівельний паспорт реєструється відповідним уповноваженим органом 

містобудування та архітектури у журналі реєстрації будівельних паспортів. 

Електронний витяг із матеріалів будівельного паспорта зберігається в базі даних 

містобудівного кадастру (у разі його створення) з присвоєнням йому 

індивідуального номера [279]. 

Дозвіл на виконання будівельних робіт – документ, що засвідчує право 

замовника та підрядника на виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не 

виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і 

будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд [159]. 

Юридичною функцією цього регулятивного засобу є захист інтересів фізичних та 

юридичних осіб, держави та суспільства в цілому. 

Дослідники дозвільних процедур у сфері містобудування під дозволом на 

виконання будівельних робіт (на будівництво) пропонують розуміти 

адміністративний акт (оскільки він видається органами публічної влади), який 

надає право здійснювати забудову земельної ділянки, яка знаходиться у власності, 

користуванні чи оренді, у чіткій відповідності з затвердженою проектною 

документацією, дотриманням будівельних, природоохоронних та інших норм та 
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правил [280, с.67]. 

Дозвіл на виконання будівельних робіт видається на безоплатній основі 

територіальним органом, що здійснює державний контроль у сфері містобудівної 

діяльності за місцезнаходженням об’єкта шляхом внесення даних до реєстру з 

дотриманням вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги». 

На нашу думку, до засобів регулювання містобудівної діяльності варто 

відносити і технічні умови інженерного забезпечення. Ці засоби ч.1 ст.30 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначені як комплекс умов 

та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні 

відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з 

урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і 

газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових 

вод та телекомунікації [159]. У технічних умовах враховується місце приєднання 

інженерних мереж забудовника до магістральних чи інших інженерних мереж 

розташованих на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на 

території такої земельної ділянки. Однак технічні умови видаються юридичними 

особами – власниками мереж, через це вони не входять до системи засобів 

правового регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування. 

Статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

передбачена така форма правового регулювання, як затвердження проектної 

документації на будівництво об’єктів, що споруджуються із залученням 

бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та 

організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії [159]. Застосування 

цього регулятивного засобу органами місцевого самоврядування, з огляду на 

зміст правової норми Закону, можливе лише до проектів будівництва, яке 

здійснюється за бюджетні кошти місцевих рад та кошти комунальних 

підприємств. Встановлюючи умову проведення затвердження проекту 

будівництва, порядок його затвердження законодавець делегував Кабінету 

Міністрів України, який постановою від 11.05.2011 №560 встановив такий 
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порядок, обмеживши обов’язок затвердження проектів будівництва виконавчими 

органами сільських, селищних та міських рад верхньою межею кошторисної 

вартості будівництва до 120 млн. гривень. У випадку перевищення кошторисної 

вартості будівництва цього порогу обов’язок затвердження покладається на 

виконавчі органи державної влади – Раду міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації, інші органи 

державної влади та державні наукові організації [281]. 

Затвердження проекту будівництва має на меті санкціонувати його дію як 

правового документа на певне коло суб’єктів містобудівної діяльності. 

Затвердження проекту будівництва виконавчими органами місцевого 

самоврядування здійснюється шляхом видання розпорядчого документа – 

рішення виконавчого комітету. 

Режим застосування такого регулятивного засобу містобудівної діяльності, 

як прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, залежить від 

категорії складності об’єкта будівництва. 

Так, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності)2 належать до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі 

будівельного паспорта, відповідно до ч.1 ст.39 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом 

державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої 

замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації протягом десяти 

робочих днів з дня реєстрації заяви [159]. Орган державного архітектурно-

будівельного контролю, отримавши декларацію, перевіряє повноту даних, 

зазначених у ній, та забезпечує внесення декларованої інформації до реєстру. У 

разі подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог орган 

державного архітектурно-будівельного контролю повертає її замовнику з 

                                                           

2 класи відповідальності будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури визначаються рівнем можливих матеріальних збитків або соціальних втрат, 

пов’язаних із припиненням експлуатації або із втратою цілісності об’єкта. Класи наслідків 

(відповідальності) поділяються на: незначні – СС1; середні – СС2; значні – СС3 [282]. 
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письмовим обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її 

реєстрації. 

У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю 

у зареєстрованій декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату 

реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, 

та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які є 

підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, а також у разі скасування 

містобудівних умов та обмежень, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню 

органом державного архітектурно-будівельного контролю [193]. 

Частина 2 ст.39 Закону обумовлює процедуру прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. 

Відповідно до норм цієї статті Закону прийняття в експлуатацію здійснюється на 

підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі органами 

державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Орган державного архітектурно-будівельного контролю відмовляє у видачі 

сертифіката з підстав: неподання документів, необхідних для прийняття рішення 

про видачу сертифіката; виявлення недостовірних відомостей у поданих 

документах; невідповідності об’єкта проектній документації та/або вимогам 

будівельних норм, державних стандартів і правил; невиконання вимог, 

передбачених Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання», щодо оснащення будівлі вузлами обліку відповідних 

комунальних послуг [159]. 

Слід зауважити, що в контексті цього дослідження орган державного 

архітектурно-будівельного контролю розглядається виключно як створений 

сільською, селищною, міською радою виконавчий орган місцевого 

самоврядування для здійснення контролю у сфері містобудування. 

Як бачимо, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 

може здійснюватись як за декларативною, так і дозвільною процедурою.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2119-19/paran2#n2
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Відповідно до Закону України «Про Перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру у 

сфері містобудівної діяльності є дозвіл на виконання будівельних робіт та 

сертифікат щодо закінченого будівництвом об’єкта. Таким чином, декларація не є 

документом дозвільного характеру [283]. Однак результат застосування такого 

засобу адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності 

переслідує дозвільну мету, оскільки відповідно до приписів ч.9 ст.39 Закону 

експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих (якщо таке 

прийняття передбачено законодавством) в експлуатацію, забороняється [159]. Як 

елемент дозвільних правовідносин розглядають адміністративну вимогу на 

подання декларацій дослідники різних галузей права [80, с.123; 284, с.14,16]. 

До засобів адміністративно-правового регулювання містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування слід також віднести і державний 

контроль, що здійснюється ними в порядку реалізації делегованих містобудівних 

повноважень, встановлених пунктом «б» ч.1 ст.31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [22]. 

Державний контроль, як стверджує В.Б. Авер’янов, є об’єктивно обумовленим 

явищем, що існує за всіх типів і видів державного устрою, спрямованим на 

ефективне виконання поставлених перед державою завдань [285, с.343], у нашому 

випадку – завдань правового регулювання відносин у сфері містобудування. 

Контроль, як засіб правового регулювання, у юридичній літературі 

розглядається по-різному. Енциклопедичні та довідкові видання, зазвичай, 

подають лаконічні визначення: одна із форм здійснення влади, яка забезпечує 

дотримання встановлених приписів [286, с.68]; перевірка, спостереження з метою 

перевірки [287, с.256]. 

В.М. Гаращук пояснює контроль як «складову частину (елемент) 

управління, що забезпечує систематичну перевірку виконання Конституції, 

законів України, інших нормативних актів, додержання дисципліни й 

правопорядку та полягає у втручанні контролюючих органів у оперативну 

діяльність підконтрольних органів, наданні їм обов’язкових для виконання 
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вказівок, припиненні, зміні чи скасуванні актів управління, вжитті заходів 

примусу щодо підконтрольних органів» [288, с.246]. 

На думку О.Ф. Андрійко, державний контроль у сфері управління варто 

розглядати як спостереження за відповідністю діяльності керованого об’єкта тим 

приписам, які він отримав від керуючого суб’єкта та виконанням прийнятих 

рішень, він є конкретним і самостійним [289, с.12]. 

Як спостереження, перевірки чи нагляду за функціонуванням відповідного 

об’єкта з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації про стан справ 

на ньому, під час якого контролюючий суб’єкт наділений правом втручання в 

оперативну діяльність підконтрольного об’єкта, визначив державний контроль 

В.О. Ромасько, віднісши його до неправових форм державного управління, 

оскільки він не породжує, не змінює та не припиняє адміністративних 

правовідносин, проте він є підставою для наступного вчинення його суб’єктами 

дій юридичного характеру [290, с.28-30]. 

І.М. Миронець визначає контроль як функцію, яку держава здійснює з 

метою перевірки дотримання і виконання поставлених завдань, прийнятих рішень 

та їх правомірності, яка полягає у спостереженні та перевірці розвитку системи і 

всіх її елементів відповідно до визначених напрямів, а також у попередженні 

можливих помилок і суб’єктивних неправомірних дій [80, с.130]. У контексті 

адміністративно-правового регулювання будівельної діяльності дослідниця 

визначила державний контроль як одну із функцій державного управління, що 

являє собою комплекс адміністративних заходів, спрямованих на забезпечення 

дотримання учасниками будівельної діяльності вимог будівельного 

законодавства [80, с.131]. Крім цього, І.М. Миронець сформулювала визначення 

державного архітектурно-будівельного контролю як системи заходів, що 

здійснюються державними органами, наділеними повноваженнями по управлінню 

будівельною діяльністю щодо аналізу, перевірки та спостереження за 

дотриманням установлених правил, норм, стандартів та управлінських рішень у 

будівельній діяльності [80, с.134]. 
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Відповідно до ст.1 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) – 

діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування (органи державного нагляду (контролю)) в межах 

повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням 

вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів 

суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого 

рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища [56]. 

Відповідно до ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» державний архітектурно-будівельний контроль – це сукупність 

заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, 

підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання 

підготовчих та будівельних робіт. 

Зі змісту ст.10 Закону України «Про архітектурну діяльність» вбачається, 

що державний архітектурно-будівельний контроль – це діяльність, що 

здійснюється для забезпечення під час забудови територій, розміщення і 

будівництва об’єктів архітектури, дотримання суб’єктами архітектурної діяльності, 

затвердженої містобудівної та проектної документації, вимог вихідних даних, а 

також з метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції [187]. 

Зі змісту п.1. Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 

№553, вбачається, що державний архітектурно-будівельний контроль – це заходи, 

спрямовані на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та 

експертними організаціями (суб’єкти містобудування) вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час 

виконання підготовчих та будівельних робіт [194]. 
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Відповідно до приписів ст.24 Закону України «Про основи містобудування» 

державний контроль у сфері містобудування здійснюється органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування та іншими спеціально 

уповноваженими на це державними органами [25]. 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» архітектурно-

будівельний контроль відніс до категорії управлінської діяльності у сфері 

містобудування, а відтак до засобів регулювання цієї діяльності [159]. 

Досягнення мети цього засобу регулювання забезпечується реалізацією 

контролю за дотриманням: 

-  вимог законодавства у сфері містобудування, проектної документації, 

будівельних норм, стандартів і правил, містобудівної документації всіх рівнів, 

вихідних даних для проектування об’єктів, технічних умов, інших нормативних 

документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, архітектурних, 

інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування будівельної продукції; 

-  порядку здійснення авторського і технічного нагляду, ведення загального 

та (або) спеціальних журналів обліку виконання робіт (загальні та (або) спеціальні 

журнали), виконавчої документації, складення актів на виконані будівельно-

монтажні та пусконалагоджувальні роботи; 

-  інших вимог, установлених законодавством, будівельними нормами, 

правилами та проектною документацією, щодо створення об’єкта будівництва [194]. 

Саме це визначає предмет державного архітектурно-будівельного контролю. 

Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю 

встановлює лише одну форму контролю – перевірки, які можуть бути двох видів, 

– планові та позапланові [194]. При тому, що Закон України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», крім 

перевірки, передбачає такі форми контролю як ревізію, обстеження, огляд, 

інспектування тощо [56]. 

Перевірка вважається найпоширенішою формою державного контролю. 

Б.А. Буйвол називає її специфічним способом отримання і оцінки інформації про 

діяльність об’єкта, який контролюється. Перевірка включає комплекс дій, 
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спрямованих на отримання певних відомостей, аналіз та оцінку всієї інформації, 

яка була отримана, складання підсумкового документа за результатами 

перевірки [291, с.12]. 

Крім визначених законодавством планових та позапланових перевірок, у 

правовій науці виділяють комплексні та вибіркові, раптові, гласні та негласні 

перевірки [290, с.134; 292, с.23]. Хоча через встановлення Законом України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

принципів відкритості та прозорості [56], застосування негласної перевірки у 

містобудуванні є дискусійним прикладом. 

Враховуючи наявність у контролю профілактичної функції, його слід 

вважати засобом адміністративного попередження. 

Встановлення під час здійснення контрольних заходів порушень вимог 

містобудівного законодавства, вимог будівельних норм, стандартів і правил, 

невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво 

зобов’язує органи державного архітектурно-будівельного контролю застосовувати 

заходи адміністративного примусу як засобу правового регулювання 

містобудівної діяльності. 

До засобів адміністративно-правового регулювання місцевим 

самоврядуванням організації та здійснення містобудівної діяльності слід віднести 

також індивідуальні акти управління, що приймаються сільськими, селищними 

та міськими радами і які стосуються конкретних осіб, їхніх прав та обов’язків, які 

(акти управління) встановлюють, змінюють або припиняють конкретні 

адміністративно-будівні правовідносини, звернені до конкретних суб’єктів у 

сфері містобудування. До цих індивідуальних актів управління у сфері 

містобудування відносяться: рішення міської ради про надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою, про затвердження проектів землеустрою, 

рішення виконавчих комітетів про присвоєння будівельної чи поштової адреси, 

рішення про надання дозволів на розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності 

З урахуванням вище викладеного можна констатувати, що засобами 
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адміністративно-правового регулювання органами місцевого 

самоврядування містобудівної діяльності слід вважати однорідні за своїм 

характером та правовою природою групи адміністративних дій, які 

виступають інструментами для забезпечення органами місцевого 

самоврядування містобудівних завдань. 

Відповідно, під формою адміністративно-правового регулювання 

містобудівної діяльності слід розуміти зовнішній прояв управлінської 

діяльності органів місцевого самоврядування у межах наданих їм 

повноважень, яка здійснюється з метою впорядкування містобудівної 

діяльності. 

 

 

2.3. Адміністративний примус за містобудівні правопорушення, що 

застосовується органами місцевого самоврядування 

 

Забезпечення дотримання законодавства та виконання судових та 

адміністративних рішень здійснюється за допомогою адміністративно-правових 

методів, зокрема засобів примусового характеру, за допомогою яких органи та 

посадові особи виконавчої влади, здійснюючи публічно-владне управління, 

забезпечують належну поведінку об’єктів адміністративного впливу. Ці заходи, 

будучи охоплені окремим методом адміністративного управління, в сукупності 

створюють самостійний правовий інститут – інститут адміністративного примусу. 

Аналіз сутності інституту адміністративного примусу, його місця в системі 

методів державного управління в науці адміністративного права не є новиною. 

Дослідження цього явища у радянській адміністративністиці здійснювали 

В.Д. Ардакшин, Б.Т. Базилєв, Д.М. Бахрах, Н.В. Вітрук, І.І. Вєрємєєнко, 

В.К. Гіжевский, І.О. Галаган, М.І. Єропкін, Т.В. Керімова, О.П. Клюшніченко, 

О.П. Корєнєва, О.Е. Лейст, В.М. Манохін, М.Я. Маслєнніков, Р.С. Павловський, 

Л.Л. Попов, І.А. Ребане, Ю.С. Рябов, О.В. Самойленко, В.В. Серьогіна, 

М.С. Студєнікіна, О.П. Шергін, В.П. Федоров, В.А. Юсупов, О.М. Якуба та інші. 
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На працях цих учених сформувалось сучасне доктринальне розуміння 

досліджуваного поняття у більшості країн колишнього Союзу РСР. 

Сучасні зарубіжні дослідження адміністративного примусу представлені 

працями В.В. Барашева, М.С. Десятика, Й. Зімермана, І.А. Калашнікової, 

В.В. Йонаша, З.О. Пєхтєрєвої, Л. Клат-Вертелецької, Й. Радванович-Ванчевської, 

А. Суттибаєвої, Й. Старосцяка та інших. 

У сучасному вітчизняному адміністративному праві інститут 

адміністративного примусу досліджували В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 

О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, 

О.В. Джафарова, Ю.В. Дрозд, Є.В. Додін, М.М. Дорогих, В.В. Зуй, 

Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, В.В. Коваленко, Л.В. Коваль, В.К. Колпаков, 

А.Т. Комзюк, С.О. Кузніченко, В.Ф. Опришко, О.І. Остапенко, І.М. Пахомов, 

В.П. Пєтков, В.М. Самсонов, В.П. Тимощук, М.М. Тищенко, В.Ю. Шильник, 

В.К. Шкарупа, Х.П. Ярмакі та інші. 

Питання застосування заходів адміністративного примусу виконавчими 

органами місцевого самоврядування розкривали у своїх дослідженнях 

В.С. Бердник, І.М. Гоголев, Л.І. Живицька, О.А. Задихайло, В.А. Лорія, 

О.І. Миколенко, Л.М. Розгін, А.А Нєстєрова, В.Д Сорокін, В.Н. Хорьков, 

В.Д. Шушулкова та інші. Адміністративний примус як метод забезпечення 

законності у містобудівних відносинах досліджували І.М. Миронець, 

В.О. Ромасько, Р.Є. Савицький, Б.М. Семенко, Г.М. Тропіна, О.Є. Юрченко та 

інші. 

Адміністративний примус піддавався глибокому аналізу в частинах 

предметного призначення, класифікації, інституційних особливостей практики 

застосування. Однак, не маючи наміру применшити значення існуючих наукових 

доробок, зауважимо, що дослідження адміністративного примусу у 

містобудуванні, його місце у правовідносинах, встановлених сучасним 

містобудівним та адміністративно-деліктним законодавством, використання його 

виконавчими містобудівними органами чи іншими органами системи місцевого 
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самоврядування, наділеними повноваження адміністративної юрисдикції, не 

проводилось, що підкреслює актуальність порушених наукових питань. 

Діалектична природа правового примусу, феноменальність його існування у 

соціальному середовищі та правовій державі давно турбувала як філософів, так і 

юристів. Розвиток уявлень про його сутність пройшов ряд філософських та 

правових етапів. Ці питання знайшли своє філософсько-правове відображення в 

працях Джона Локка, Гуго де Гроот Гроція, Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля, 

Джамбатіста Віко, Алексіса де Токвіля, Еммануїла Канта, Артура Шопенгауера та 

інших. Учені, відстоюючи договірну теорію існування держави, пояснювали її 

утворення об’єднанням індивідуумів та передачею частини своїх прав державі, 

яка зобов’язалась регулювати відносини у суспільстві та забезпечити охорону 

решти їхніх прав, у тому числі право на використання засобу примусу стосовно 

осіб, які порушували узгоджені правила суспільної поведінки – те, що в теорії 

держави та права названо державним примусом. 

Державний примус, як правову категорію, у вітчизняних правових науках 

розглядають як: 

-  психологічний або фізичний вплив державних органів (посадових осіб) на 

певних осіб з метою спонукати, примусити до виконання норм права [293, с.170]; 

-  метод впливу держави на свідомість і поведінку осіб, що допускають 

протиправні вчинки [294, с.36]; 

-  сукупність заходів психічного, фізичного, матеріального чи 

організаційного впливу, що застосовуються уповноваженими суб’єктами у 

встановленому порядку незалежно від волі суб’єктів застосування в цілях 

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки [295, с.134]. 

Цю правову категорію розмежовують від інших категорій «фізичний 

примус (насильство)» та «психічний примус (погроза застосування насильства чи 

заподіяння шкоди)» правовим регулюванням його застосування [296, с.157]. 

Зазвичай державний примус розуміється як одна із невід’ємних складових 

здійснення державної влади, як її засіб (метод), а в кінцевому підсумку – як 

основна ознака держави в цілому. З іншої сторони, примус є наслідком певної 
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поведінки соціальних суб’єктів, яка відхиляється від вимог правових норм, 

становить загрозу суспільним відносинам і застосовується з метою усунення такої 

поведінки [294 с.133-134; 297, с.72-73]. 

Проблема підстав державного примусу безпосередньо пов’язана із 

встановленням у законі обсягу і меж застосування заходів правового впливу, а 

відтак і зі зміцненням законності, забезпеченням прав і свобод громадян, 

охороною суспільних відносин від протиправних посягань [294, с.164]. 

Адміністративний примус є одним з видів державного примусу та перебуває 

в діалектичному взаємозв’язку із примусом соціальним. Йому, як і державному 

примусу в цілому, властиві риси, сутність яких зводиться до використання 

державними органами, а в окремих випадках і суспільними об’єднаннями способів 

примусового характеру з метою забезпечення належного поводження людей. 

Велика кількість наукових досліджень цієї категорії звичайно обумовлює 

велику кількість унікальних визначень, хоча істотної розбіжності у поясненнях 

цього правового явища немає. 

Доктринальне визначення, подане радянськими адміністративістами 

С.Г Бєрєзовською, Р.Ф Васільєвим, М.І. Єропкіним, В.Т Квіткіним, 

Ю.М. Козловим, Б.М. Лазарєвим, А.Є. Луньовим та іншими ще в середині ХХ ст. 

і яке, в принципі, застосовується для пояснень і нині, гласить, що 

«адміністративний примус – це складова частина державного примусу, яка 

представляє собою систему заходів психологічного чи фізичного впливу на 

свідомість і поведінку людей, що здійснюється органами державної виконавчої 

влади, судами (суддями) з метою досягнення чіткого виконання встановлених 

обов’язків, припинення протиправних дій, притягнення до відповідальності 

правопорушників, забезпечення правопорядку і законності [298, с.169-170]. 

Ю.В. Дрозд вважає, що «адміністративний примус є методом 

адміністративно-правового впливу держави в особі уповноважених законом 

державних органів і їх посадових осіб на суб’єктів соціального життя (фізичних і 

юридичних осіб) з метою запобігання і припинення протиправної поведінки в 

інтересах охорони прав і законних інтересів усіх членів суспільства, забезпечення 
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громадської безпеки і правопорядку, а також притягнення винних у порушенні 

закону суб’єктів до юридичної відповідальності» [299, с.14]. 

На думку О.В. Савицького, адміністративний примус є засобом правового 

регулювання, який здійснюється з метою охорони правопорядку, що досягається 

різними способами: шляхом припинення правопорушень, відшкодування 

завданих збитків (шкоди), покарання винних [300, с.150]. 

За поясненнями А.Т. Комзюка, «адміністративний примус – це застосування 

відповідними суб’єктами до осіб, які не перебувають у їх підпорядкуванні, 

незалежно від волі і бажання останніх передбачених адміністративно-правовими 

нормами заходів впливу морального, майнового, особистісного та іншого 

характеру з метою охорони суспільних відносин, що виникають у сфері 

державного управління, шляхом попередження і припинення правопорушень, 

покарання за їх вчинення» [294, с.45]. 

Важливим є те, що вітчизняне законодавство не містить визначень поняття 

«адміністративний примус», що зауважувалось та піддавалось критиці серед 

дослідників цього явища [294, с.29]. Прийняття Закону України «Про 

Національну поліцію» розширило розуміння поняття «державний примус», 

ввівши в правовий обіг поняття «поліцейський примус» [301], однак нормативно 

не визначило ні його, ні інші поняття примусу. З цієї причини з’ясування його 

сутності, рис та класифікації доводиться здійснювати за допомогою наукових 

інформаційних джерел, що сформували доктринальне його розуміння, на відміну 

від меж застосування, що обов’язково регулюється виключно законами. 

Обставини відсутності законодавчого закріплення поняття 

«адміністративний примус» характерні не лише для вітчизняного 

адміністративного права, подібна ситуація характерна для більшості країн 

континентальної правової системи. Спеціальні закони, направлені на регулювання 

адміністративних процедур Боснії і Герцеговини, Іспанії, Македонії, Нідерландів, 

Сербії, Хорватії встановлюють переліки адміністративних примусів, однак 

визначення не подають. 
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Як виняток, можна назвати лише низку законів Федеративної Республіки 

Німеччини, а саме Федеральний Закон «Про безпосередній примус при здійсненні 

публічної влади чиновниками виконавчих органів Федерації», який використовує 

поняття «адміністративний примус» (нім. Verwaltungszwang) для позначення 

спеціальної процедури виконання рішень адміністрації [302, с.25], та Закон 

федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія «Про виконання адміністративних 

рішень», який містить розділ «Адміністративний примус» та §57, визначає 

засобами примусу виконання дії за рахунок особи, якої стосується рішення, 

штраф і прямий примус [294, с.29-30; 303, с.119]. 

Зауважимо, що підходи до класифікації заходів адміністративного примусу 

у літературі адміністративно-правової направленості залишаються дискусійними, 

вже понад сімдесят років. 

Характерними рисами адміністративного примусу є те, що він 

застосовується в державному управлінні для охорони суспільних відносин, що 

виникають у цій сфері державної діяльності; механізм його правового 

регулювання встановлює підстави і порядок застосування відповідних 

примусових заходів; порядок застосування примусових заходів регулюється, як 

правило, нормами адміністративного права, що включають у себе норми 

адміністративного законодавства або адміністративно-правові норми актів 

виконавчих і розпорядчих органів; застосування адміністративного примусу – це 

результат реалізації державно-владних повноважень органів державного 

управління і лише у виняткових, встановлених законодавством випадках такі 

заходи можуть застосовувати суди (судді); адміністративний примус 

використовується для: а) попередження вчинення правопорушень; б) припинення 

адміністративних проступків; в) притягнення до адміністративної 

відповідальності [293, с.170; 304, с.157]. 

Ю.С. Адушкін та В.М. Манохін серед масиву заходів адміністративного 

примусу виділяють: запобіжні заходи (контрольно-профілактичні, спрямовані на 

виявлення правопорушень, і особливі, які мають за мету забезпечити особливу, 

виняткову державну або громадську необхідність) та правові санкції, до яких 
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відносять заходи припинення, заходи процесуального забезпечення, відновні 

заходи і заходи покарання або стягнення [305, с.17-18]. 

О.В. Джафарова та В.О. Іванцов подали об’ємний ряд рис заходів примусу: 

1. Застосовуються, як правило, органами виконавчої влади та їх посадовими 

особами. 2. Застосовуються як до фізичних, так і до юридичних осіб. 3. Не 

пов’язані з підпорядкованістю. 4. Застосовуються саме в примусовому порядку. 

5. Застосування здійснюється на основі норм права. 6. Можуть мати характер 

морального, організаційно-правового, майнового, особистісного чи іншого 

впливу. 7. Можуть застосовуватися як при вчиненні протиправних діянь, так і при 

настанні надзвичайних ситуацій. Можуть застосовуватися у разі виникнення 

загрози правопорушення. 8. Використовуються в державному управлінні для 

охорони суспільних відносин, що виникають у цій сфері державної діяльності. 

9. Застосовуються з метою спонукання громадян до виконання 

загальнообов’язкових правил, попередження чи припинення протиправних дій, 

надзвичайних ситуацій, забезпечення громадської безпеки у разі їх виникнення та 

локалізація їх наслідків, притягнення правопорушників до відповідальності. 

10. Процедура їхнього застосування відрізняється оперативністю [306, с.60-61]. 

А.Т. Комзюк, досліджуючи інститут примусу у діяльності міліції за Законом 

України «Про міліцію» (втратив чинність на підставі Закону України №580-VIII 

від  02.07.2015),  провів  детальну  класифікацію  заходів цього 

інституту [294, с.48-49]. Незважаючи на те, що перелік заходів адміністративного 

примусу міліції/поліції, їхній предмет правового регулювання, інші ознаки та 

фактори значно відрізняються від переліку та предмету регулювання заходів 

примусу, що застосовуються органами архітектурно-будівельного контролю, 

однак цінність результатів дослідження А.Т. Комзюка полягає в тому, що він в 

основу класифікації заходів адміністративного примусу поклав функціональні 

зв’язки, вимоги логічної впорядкованості складових частин системи заходів 

адміністративно-правового примусу, чітке системно-структурне їх 

співвідношення, провівши її (класифікацію) за більш широким колом ознак: 

а) способом забезпечення правопорядку; б) метою застосування; в) фактичними 
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підставами застосування; г) правовими наслідками застосування; 

д) процесуальними особливостями здійснення тощо [294, с.48-49]. 

П’ятичленну класифікацію пропонує і О.І. Миколенко, однак він поділяє 

заходи адміністративного примусу на: а) адміністративно-запобіжні заходи – 

контроль та наглядові перевірки, огляд речей та особистий огляд, перевірка 

документів, адміністративне затримання, введення каратину та інші; б) заходи 

адміністративного припинення – безпосередній фізичний вплив, застосування 

спеціальних засобів; тимчасове відсторонення від управління транспортними 

засобами, заборона експлуатації механізмів та виконання робіт тощо; в) заходи 

адміністративної відповідальності – стягнення та заходи адміністртивного впливу 

до неповнолітніх; г) заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення (адміністративні заходи процесуально-

забезпечувального характеру) – адміністративне затримання з метоб складання 

протоколу про адміністративне правопорушення, особистий огляд та огляд речей, 

вилучення речей та документів, доставлення правопорушника, приводи і т.д; 

д) адміністративно-відновлювальні заходи – знесення самочинного будівництва, 

пеня, стягнення недоїмки тощо [307, с.7-14]. 

Публічно-правовий характер містобудівної діяльності, як слушно стверджує 

О.В. Савицький, обумовлюється рядом чинників: по-перше, залучення широкого 

кола учасників до сфери правовідносин, що виникають у галузі містобудування; 

по-друге, плановість та проектність містобудівної діяльності (будь-які дії 

направлені на реалізацію будівельної функції мають бути узгоджені з органами 

державної влади) [300, с.16]. Містобудування, як діяльність публічно-правова, 

регулюється множинністю правових норм різних галузей права цивільного 

(набуття речових прав на новостворювані об’єкти, будівельні підряди, договірні 

відносини при здійсненні будівельних робіт тощо); адміністративного (наявність 

спеціальних дозвільних процедур на проведення будівельних робіт, погодження 

проектної документації тощо); фінансового (інвестування будівництва, пайова 

участь у створенні об’єктів інфраструктури); земельного (процедури виділення 

земельних ділянок під забудову); екологічного (вплив будівельних робіт та 
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новостворених об’єктів на навколишнє середовище) та інших, а також 

Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні 

правопорушення та Законом України «Про відповідальність за правопорушення у 

сфері містобудівної діяльності», які забезпечують охорону правовідносин, що 

виникають у сфері містобудування, а також забезпечують притягнення винних 

осіб до відповідальності за порушення норм у сфері містобудівної діяльності. 

У свою чергу, містобудування є важливою частиною економіки та 

динамічного розвитку держави, оскільки такі її складові, як планування і 

будівництво, забезпечують відтворення основних засобів виробництва, впливаючи 

на соціально-економічний розвиток. Попри це містобудівна діяльність 

технологічна, а від так не виключає загрози життю та здоров’ю фізичних осіб, 

знищення та пошкодження майна, можливі впливи техногенних факторів при 

проведенні будівельних робіт на екологію, історико-культурне середовище тощо. 

Вирішення більшості містобудівних питань, у той чи інший спосіб, впливає на 

права та інтереси соціальних груп: територіальних громад, мешканців 

мікрорайонів, груп певних вікових категорій, підприємницьких кіл та інші. 

Приклади містобудівних прорахунків не рідко приводили до значних катастроф з 

людськими жертвами та величезними матеріальними втратами. 

Зазначене дає підстави визначати особливу охоронюваність правовідносин у 

сфері містобудівної діяльності нормами адміністративного права та застосування 

для цих цілей правового інструменту, направленого на забезпечення публічних 

інтересів (суспільства вцілому, держави, територіальних громад та інших 

соціальних груп) та приватних інтересів учасників містобудівних відносин, який, 

крім цього, забезпечує: 

1)  стійкість та надійність містобудівних відносин; 

2)  гарантовану захищеність прав суб’єктів містобудівних відносин та їх 

чітку регламентацію; 

3)  фактичне виконання суб’єктами містобудівних відносин юридичних 

обов’язків; 
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4)  функціонування процедурного механізму, направленого на реалізацію 

суб’єктивних прав у сфері містобудування. 

Застосування заходів адміністративного примусу при регулюванні 

містобудівної діяльності може здійснюватись виключно на підставі законодавчо 

встановлених норм, оскільки примус є складовою відповідальності за 

протиправну поведінку. 

Одним з найпоширеніших заходів адміністративного запобігання, а відтак 

примусу, є перевірка документів [294., с.49; 308, с.31-32]. Відповідно до 

приписів Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» перевірці 

можуть піддаватись різні інформаційні носії документарної форми: ліцензії, 

сертифікати, проектна документація, будівельні паспорти, акти та протоколи 

випробовувань та інше. Право на витребовування від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних 

осіб документів, необхідних для здійснення державного архітектурно-

будівельного контролю встановлене п.7 ч.3 ст.41 Закону [159]. Перевірка 

документів, як захід адміністративного запобігання, здійснюється незалежно від 

наявності ознак порушення містобудівного законодавства чи будівельних норм та 

правил, контроль та нагляд за додержанням яких покладається на органи 

містобудівного контролю. Цей захід зазвичай передує застосуванню інших 

заходів адміністративного примусу, наприклад, огляду об’єкту будівництва чи 

припису про усунення порушень. Документи після їх перевірки повертаються їх 

власникам, якщо нема підстав для прийняття іншого адміністративного рішення. 

Наступним у черзі можливого застосування слід назвати такий захід 

адміністративного примусу, як безперешкодний доступ до місць будівництва 

об’єктів та до об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню, 

передбачений п.1 ч.3 ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [159].  

Зазначений захід перебуває у матеріальному взаємозв’язку із 

повноваженнями на безперешкодний доступ до місць будівництва об’єктів, 

приміщень, документів та матеріалів, необхідних для здійснення нагляду 
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встановленими п.3 ч.3 ст.411 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [159]. Не дивлячись на різницю в об’єктах доступу, за метою 

здійснення ці засоби тотожні, оскільки зовнішній прояв реалізації заходу – це 

проникнення на об’єкт будівництва – територію або приміщення. 

Право на здійснення цих адміністративно-правових заходів зактріплено 

також і у ст.4 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», ч.1 якої гласить, що державний 

нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності 

суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів [56]. 

Право на безперешкодний доступ до об’єктів доступу не є необмеженим. 

Так, відповідно до ст.3 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» його реалізація здійснюється з 

дотриманням принципу не втручання і не перешкоджання здійсненню 

господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду 

(контролю), якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, не спричиняє 

небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж; не допускати здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) та інших заходів, що не відповідають або 

не встановлені цим Законом [56]. 

Більше того, обмеження права на безперешкодний доступ до об’єктів 

доступу, відповідно до ст.10 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», забезпечується правом 

суб’єкта господарювання відмовити у доступі до об’єкту для здійснення 

державного нагляду (контролю), якщо: державний нагляд (контроль) 

здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності 

проведення таких заходів; посадова особа органу державного нагляду (контролю) 

не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані 

документи не відповідають вимогам цього Закону; суб’єкт господарювання не 

одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного нагляду 

(контролю) в порядку, передбаченому цим Законом; посадова особа органу 

державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу 
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державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного 

нагляду (контролю) (за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання); 

тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна 

тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, 

встановлену Законом, або тривалість позапланового заходу державного нагляду 

(контролю) перевищує граничну тривалість, встановлену Законом; орган 

державного нагляду (контролю) здійснює повторний позаплановий захід 

державного нагляду (контролю) за тими самими фактами, що були підставою для 

проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю); органом 

державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному 

офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік 

питань залежно від ступеня ризику; у передбачених законом випадках посадові 

особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності, або відповідного державного 

колегіального органу на здійснення позапланового заходу державного нагляду 

(контролю) [56]. 

Крім цього, обмеження доступу до об’єкту нагляду (контролю), відповідно 

до ч.3 ст.4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю), у 

сфері господарської діяльності» здійснюється часовими рамками – в робочий час 

суб’єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового 

розпорядку [56]. Однак, ця норма поширюється виключно на правовідносини 

нагляду (контролю) за містобудівною діяльністю суб’єктів господарювання, які 

залучають найману працю та встановлюють такий обов’язковий правовий акт 

трудового законодавства, як правила внутрішнього розпорядку. Таким чином, 

повністю неврегульованим залишається визначення часових рамок здійснення 

доступу на об’єкти, що підлягають обов’язковому обстеженню чи для здійснення 

нагляду належних фізичним особам чи іншим суб’єктам, на яких законом не 

покладений обов’язок встановлювати режим робочого часу. 
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Така неврегульованість, на нашу думку, вказує на недосконалість не лише 

містобудівного законодавства, а й законодавства, направленого на регулювання 

будь-якого нагляду та контролю у сфері господарської діяльності. Для усунення 

пробілів такого роду пропонується доповнити ч.3 ст.4 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

наступним абзацом: 

«Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта 

господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Якщо законодавством України для суб’єкта містобудівної діяльності не 

передбачено обов’язку встановлювати правила внутрішнього трудового 

розпорядку, то планові та позапланові перевірки здійснюються в денний час з 

9 години до 20 години». 

Логічним продовженням безперешкодного доступу до об’єктів 

містобудування слід назвати їхній огляд. Цей захід адміністративного впливу 

обумовлений ст.391 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

та застосовується (у формулюванні Закону – вживається) з метою забезпечення 

надійності та безпеки під час експлуатації об’єктів містобудування. Хоча, на нашу 

думку, огляд може нести не лише запобіжну функцію, але й функцію 

забезпечувального характеру для припинення порушень містобудівного 

законодавства. Ця функція досить ґрунтовно пояснюється у науковій юридичній 

літературі багатьма авторами [294, с.110-111; 308, с.31-32; 309, с.141-145; 310, 

с.136-137; 311, с.109-112]. 

За поясненнями В.К. Колпакова, «огляд – це візуальне обстеження 

матеріальних об’єктів, які мають відношення до правопорушення. У ході огляду 

виявляються, безпосередньо сприймаються, а також оцінюються та фіксуються 

стан і властивості таких об’єктів» [310, с.136-137]. 

Оскільки матеріальну природу мають і документи, то огляд документів 

також слід розглядати як примусовий адміністративно-правовий захід. Не 

дивлячись на те, що огляд об’єктів містобудування та огляд документів за 
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характером об’єкта дослідження становлять різні заходи примусу, однак за 

змістом вони абсолютно не відрізняються один від одного, тому в рамках цього 

дослідження ми розглядатимемо їх разом. 

Огляд, як візуальне обстеження об’єкта містобудування, визначено 

Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів етапом 

технічного обстеження об’єкта будівництва [193]. Огляд, як спосіб реалізації 

обстеження, визначено Порядком проведення обстеження прийнятих в 

експлуатацію об’єктів будівництва [178]. 

Статтями 260 та 264 КУпАП огляд речей визначено заходами забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення [312]. Виходячи з 

розуміння об’єкта містобудування як предмета матеріального світу (річ), їхній 

огляд, уже як захід забезпечення провадження, допускається у рамках 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені 

складами статей 96 та 961 КУпАП [312]. 

Під час огляду об’єкта посадові особи архітектурно-будівельного контролю 

можуть робити фото- та відео фіксацію чи рукописні креслення та зарисовки. 

Однак, в цілому проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, 

відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду 

об’єкта є недопустимим відповідно до вимог абз.7 п.10 Порядку прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом [193] та абз.2 п.7 Порядку проведення 

обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва [178]. 

Якщо огляд об’єкту містобудування здійснюється в рамках провадження у 

справі про адміністративне правопорушення, то про цю адміністративну 

процесуальну дію складається протокол або про це робиться відповідний запис у 

протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про 

адміністративне затримання [312]. 

Примусовий характер розглянутого заходу полягає в тому, що й огляд 

об’єктів будівництва, які належать фізичним та юридичним особам, функціонери 

державного архітектурно-будівельного нагляду мають право використовувати 

безперешкодно. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE27941.html
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Відповідно до ст.7 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», яка визначає зміст управління у сфері містобудівної діяльності, 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, пунктом 7 ч.1 

передбачають таку управлінську дію, як анулювання (скасування) документів, 

що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт. Cкасування 

та анулювання зазначених документів, як адміністративні дії обумовлені також 

ч.3 с.34 Закону [159]. 

Частина 9 ст. 35 та ч.7 ст.36 Закону визначають випадки скасування 

повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт відповідно, внаслідок 

якого у забудовника виникає право на початок виконання цих робіт, набуте на 

підставі поданого повідомлення. А саме: 

1)  подання замовником заяви про скасування повідомлення про початок 

виконання підготовчих (ч.9 ст.35) чи будівельних (ч.7 ст.36) робіт; 

2)  отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є 

замовником; 

3)  встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної 

документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта 

будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта та вимогам 

будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у 

разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного 

архітектурно-будівельного контролю [159]. 

Відповідно до ч.6 ст.37 Закону дозвіл на виконання будівельних робіт може 

бути анульовано органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі: 

1)  подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання 

будівельних робіт; 

2)  наявності відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником; 

3)  встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної 

документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта 

будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта, вимогам 

будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у 
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разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного 

архітектурно-будівельного контролю; 

4)  скасування містобудівних умов та обмежень; 

5)  систематичного (два і більше разів підряд) перешкоджання проведенню 

перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного 

контролю [159]. 

У юридичній науці поняття «анулювання» та «скасування» розглядають як 

одностороннє адміністративне припинення правовідносин [313; 314; 315; 316]. 

Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт як правовий феномен 

виконує дві функції: 

-  перше – це адміністративно-правова санкція, за порушення місто-

будівного законодавства та вимог будівельних норм, стандартів і правил; 

-  друга – реагування органу містобудівного контролю на припинення 

містобудівної правосуб’єктності забудовника. 

З цього слідує, що анулювання дозволу слід розглядати не лише як 

самостійний засіб правового регулювання, але і як засіб адміністративного 

примусу, направленого на спонукання забудовника до правової поведінки. 

Припис органу архітектурно-будівельного контролю. Поняття припису 

встановлено ч.8 ст.7 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до якої припис – це 

обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи 

органу державного нагляду (контролю) суб’єкту господарювання щодо усунення 

порушень вимог законодавства [56]. Зі змісту правової норми вбачається, що 

припис є засобом письмової форми адміністративного реагування на порушення 

містобудівного законодавства, яке виявлене уповноваженою посадовою особою 

під час здійснення перевірки. Припис не передбачає застосування санкцій щодо 

суб’єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою 

органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку. 

Законом передбачено два види приписів, які видаються в залежності від 

виду правопорушення та величини суспільної шкоди: 
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-  припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил; 

-  припис про зупинення підготовчих та/або будівельних робіт [159]. 

Оскільки припис направлений на усунення порушення у ньому, відповідно 

до абз. другого п.17 Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю, обов’язково встановлюється строк для усунення виявлених порушень. 

Однак на практиці існують непоодинокі випадки невиконання цієї вимоги, 

інспектори архітектурно-будівельного контролі не зазначають строк для усунення 

порушень містобудівного законодавства, що нівелює зміст та призначення припису. 

Припис складається у двох примірниках, один примірник якого залишається 

в органі державного архітектурно-будівельного контролю, а інший надається 

суб’єкту містобудування, щодо якого здійснюється контроль та підписується 

особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, яка провела 

перевірку [194]. 

Припис про усунення порушень містобудівного законодавства, так і припис 

про припинення підготовчих чи будівельних робіт виконує фукцію як 

адміністративно-запобіжного заходу, так і заходу адміністративного припинення. 

За своєю запобіжною адміністративно-правовою природою припис має 

профілактичну спрямованість та переслідує мету: недопущення, відвернення 

правопорушень у містобудуванні; забезпечення громадського порядку і 

громадської безпеки у різних надзвичайних ситуаціях, що спричинені 

містобудівною діяльністю; попередження настання шкідливих наслідків, і є 

заходом організаційного характеру, який дає змогу виявляти і не допускати 

правопорушення, забезпечувати містобудівний порядок і громадську безпеку. 

Як примусовий захід адміністративного припинення припис спрямований 

на переривання діянь, які мають ознаки порушення містобудівного законодавства 

чи будівельних норм та правил. 

Пояснюючи зміст та особливості інституту адміністративного примусу, 

М.Г. Шульга зауважив його призначення: а) запобігання вчиненню 

правопорушень; б) припинення адміністративних проступків; в) притягнення до 
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адміністративної відповідальності [261, с.160]. Останнє функціональне завдання 

досягається через адміністративне стягнення. 

Статтею 23 КУпАП визначено, що адміністративне стягнення є мірою 

відповідальності та застосовується з метою виховання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів, а також запобігання 

вчиненню нових правопорушень [312]. 

Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавленні або 

обмеженні прав чи благ. За вчинений проступок, як зазначає В.К. Колпаков, 

громадянин або позбавляється якогось суб’єктивного права, тобто звужується 

його правоздатність, або на нього покладаються спеціальні обов’язки (сплата 

штрафу) [310, с.97]. 

Т.В. Адерейко пропонує розуміти адміністративне стягнення як захід 

примусу, що застосовується уповноваженими державними органами, як правило, 

виконавчої влади, від імені держави до осіб, винних у скоєнні адміністративного 

правопорушення [317, с.147]. Т.О. Коломоєць пояснює адміністративне стягнення 

як захід примусу, що застосовується уповноваженими державними органами, як 

правило, виконавчої влади, від імені держави до осіб, винних у вчиненні 

адміністративного правопорушення [318, с.313]. Розкриваючи поняття 

адміністративного стягнення за правопорушення у сфері архітектурно-будівельної 

діяльності, О.В. Савицький вважає, що це є міра державного впливу, яка 

застосовується до правопорушника уповноваженими на те органами державної 

виконавчої влади, з метою відновити правомірний стан в архітектурно-

будівельний сфері та покарати винного [300, с.129]. Автор також відмічає його 

багатовекторну спрямованість: морально-виховне, каральне, профілактичне та 

правове значення [300, с.124]. 

У юридичній літературі адміністративне стягнення розглядається як 

юрисдикційний захід адміністративного примусу [294, с.251; 310, с.98], їхній 

перелік подається у ст.24 КУпАП: 1) попередження; 2) штраф; 2-1) штрафні бали; 

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення; 4) конфіскація предмета, який став 
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знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного 

правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого даному 

громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); 

позбавлення  права  обіймати  певні  посади  або  займатися  певною  діяльністю; 

5-1) громадські роботи; 6) виправні роботи; 7) адміністративний арешт; 8) арешт з 

утриманням на гауптвахті [312]. 

Однак лише штраф може застосовуватися уповноваженими органами до 

правопорушників у сфері містобудівної діяльності. Хоча в адміністративно-

правовій науці з цього приводу розгорнута дискусія. 

Наприклад, Б.М. Семенко вважає, що до стягнень, які накладаються на 

юридичних осіб за правопорушення у сфері будівництва, крім штрафу, слід 

віднести пеню, конфіскацію предметів, що безпосередньо пов’язані зі скоєнням 

правопорушення й перебувають у власності правопорушника, вилучення 

незаконно отриманої виручки, анулювання дозволу чи ліцензії, зупинення 

певного виду діяльності, зупинення всієї діяльності юридичної особи на певний 

строк, припинення юридичної особи (примусовий поділ (реорганізація) або 

ліквідація) [319, с.8-9]. 

І.М. Миронець частково погоджується з думкою Б.М. Семенка, пояснюючи, 

що штраф, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, анулювання дозволу 

чи ліцензії, застосовуються як адміністративні стягнення, характерні для 

правопорушень у сфері будівельної діяльності. Однак пеня, слушно заперечує 

І.М. Миронець, не належить до адміністративних стягнень і притаманна для 

цивільно-правової відповідальності [80, с.167]. При цьому дослідниця звужує 

систему стягнень, накладення яких є характерним за вчинення адміністративних 

проступків у будівельній діяльності, залишаючи: штраф; конфіскацію предмета, 

який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення; анулювання ліцензії на проведення будівельних робіт; 

позбавлення кваліфікаційного сертифіката архітектора [80, с.167]. 
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Ми розділяємо думку І.М. Миронець щодо віднесення пені до інституту 

відповідальності у галузі цивільних правовідносини, а також вважаємо, що 

припинення юридичної особи (примусовий поділ (реорганізація) або ліквідація), 

як вид відповідальності також не слід відносити до заходів адміністративного 

примусу, оскільки його реалізація виходить за рамки повноважень 

адміністративних органів. 

Оскільки предметом нашого дослідження є правове регулювання 

містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування, то й інститут 

адміністративного примусу у цій сфері правовідносин слід розглядати у рамках 

повноважень органів місцевого самоврядування, у тому числі їхніх спеціальних 

виконавчих органів державного архітектурно-будівельного контролю. З цього 

слідує, що штраф за приписами КУпАП та Закону України «Про відповідальність 

за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» є єдиним 

безальтернативним видом адміністративного стягнення для усіх суб’єктів 

відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 

Відповідно до ст.27 КУпАП штраф – це грошове стягнення, що 

накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у 

випадках, установлених законодавством України [312]. Як адміністративно-

правова санкція штраф характеризується: державним примусом; обмеженням 

майнових інтересів тих, до кого він застосовується; разовим грошовим 

стягненням у національній валюті. 

Поняття «правопорушення у сфері містобудівної діяльності» визначені ч.1 

ст.1 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудування» як протиправні діяння (дії чи бездіяльність) суб’єктів 

містобудування – юридичних та фізичних осіб – підприємців, що привели до 

невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодавством, 

будівельними нормами, державними стандартами і правилами [320]. 

Якщо КУпАП суб’єктами відповідальності визначає громадян (фізичних 

осіб) та посадових осіб, то у відповідності до Закону такими суб’єктами є 
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юридичні особи та фізичні особи – підприємці, обов’язковою ознакою діяльності 

яких є діяльність у галузі містобудування. 

Кодекс визначає розмір штрафів у неоподатковуваних мінімумах доходів 

громадян3, який з 1996 р. залишається незмінним – 17 гривень [321]. Закон – у 

прожиткових мінімумах для працездатних осіб 4, величина якого з 2000 року 

динамічно збільшувалась від 287,63 грн. [322] до 1700 грн. станом на 1 січня 

2018 р. [323]. 

Застосування адміністративних стягнень як заходів примусу за 

адміністративні правопорушення у будівництві (ст.ст. 96, 961 (крім ч.ч. 3-5), ч.ч. 1 

та 2 ст. 18842 КУпАП) здійснюється за процесуальними правилами, визначеними 

КУпАП органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Від імені органів державного архітектурно-будівельного контролю розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 

стягнення мають право: керівники виконавчих органів з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад. 

Штрафи, які передбачені Законом України «Про відповідальність за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності», окремі науковці називають 

адміністративно-господарськими або фінансовими санкціями. Хоча питання 

співвідношення фінансових санкцій та адміністративних штрафів в науці є 

дискусійним. Так, Н. Кізіма вважає, що фінансові санкції та адміністративні 

штрафи мають однакову правову природу [326, с.133]. На думку І.М. Миронець, 

адміністративно-господарські штрафи за Законом України «Про відповідальність 

за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» є різновидом 

                                                           
3 Неоподатковуваний мінімум доходів громадян – грошова сума розміром у 17 грн., 

встановлена п.5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, яка застосовується при 

посиланнях на неоподатковуваний мінімум доходів громадян в законах за винятком норм 

кримінального та адміністративного законодавства у частині кваліфікації злочинів або 

правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлена на рівні податкової 

соціальної пільги [324]. 
4 Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального 

функціонування організму людини, збереження його здоров’я, набору продуктів харчування, а 

також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних 

для задоволення основних соцільних та культурних потреб особистості [325].  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150320.html
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адміністративних штрафів [80, с.175]. Подібне вбачається зі змісту дослідження 

О.В. Савицького [300, с.129-130]. С. Федоров відстоює позицію про істотну 

відмінність адміністративних штрафів та фінансово-господарських 

санкцій [327, с.36-38]. Н.О. Саніахметова, ґрунтуючись на приписах Глави 27 

Господарського кодексу України, використовує поняття адміністративно-

господарстькі санкції та розглядає адміністративно-господарський штраф як 

самостійний вид заходів державного примусу, який має господарсього-правову 

природу [328, с.205]. 

Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності» містить тільки матеріальні норми, визначаючи склади 

правопорушень та адміністративно-правові санкції. У цей час як провадження у 

справах про правопорушення у сфері містобудівної діяльності міститься у 

Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності, затвердженому Постановою КМУ від 6.04.1995 №244, який має 

процесуальне призначення, оскільки встановлює процедуру провадження у 

справах про правопорушення у сфері містобудування [329]. 

Розглядаючи застосування заходів адміністративного примусу виконавчими 

органами архітектурно-будівельного контролю місцевих рад, вважаємо за 

необхідне виділити проблему самочинного будівництва, тобто нерухомого майна, 

яке збудоване або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї 

мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні 

роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями 

будівельних норм і правил [330]. 

Аналіз містобудівної практики окремих населених пунктів, проведений 

нами у спеціальній розвідці, показав гостроту проблеми самочинного 

будівництва, правова неврегулюваність протидії якій обумовлює масовість явища 

та застосування різноманітних схем, що приводять до порушення прав держави, 

територіальних громад, фізичних та юридичних осіб [331]. 

Особливу актуальність і гостроту проблеми самочинного будівництва у 

містобудівних, цивільних та муніципальних правовідносинах підкреслюють як 
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юристи-наковці [300, с.133-134; 332, с.683-688; 333, с. 527; 334], так і юристи-

практики [335; 336; 337], які у різний спосіб обґрунтовують шкідливість цього 

містобудівного явища. Це явище приводить до неконкурентних способів 

заволодіння земельними ділянками, обумовлюючи значні економічні втрати 

місцевих бюджетів, несе загрозу міцності, стійкості та експлуатаційної надійності 

споруд, завдає шкоди навколишньому природньому середовищу, сприяє 

створенню передумов для функціонування тіньового ринку нерухомості. 

За твердження М. Кульчицької, яка для публічних потреб здійснювала 

моніторинг судових рішень, постановлених Дрогобицьким міськрайонним судом 

у Львівській області у період з 1 січня 2010 р. по 25 липня 2017 р., 90 рішень, за 

якими визнано право власності на самочинно збудовані об’єкти нерухомого майна 

на земельних ділянках комунальної власності, були результатом як правової 

неврегульованості процедур містобудівного контролю за самочинним 

будівництвом, так і наслідком недобросовісного використання інституту визнання 

права власності в судовому порядку [338]. 

Необґрунтованість визнання судами права власності на самочинне 

будівництво піддав критиці і Верховний суд України, який своїм листом від 

01.07.2013 зазначив, що, задовольняючи такі позови, суди фактично виконують 

функції, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування, 

узаконюють самовільні переобладнання або самочинно збудоване нерухоме 

майно [339]. 

Проблема самочинного будівництва повинна вирішуватись без істотних 

юридичних перешкод, адже процедура знесення самочинного будівництва 

виписана у ст.38 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності»: у разі 

виявлення факту самочинного будівництва об’єкта, перебудова якого з метою 

усунення істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав 

та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, 

посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю видає 

особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунення порушень 

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 
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державних стандартів і правил з визначенням строку для добровільного 

виконання припису. У разі якщо особа в установлений строк добровільно не 

виконала вимоги, встановлені у приписі, орган державного архітектурно-

будівельного контролю подає позов до суду про знесення самочинно збудованого 

об’єкта та компенсацію витрат, пов’язаних з таким знесенням [159]. Однак 

подання позову з цього приводу явище рідкісне, що істотно загострює ситуацію. 

Слід зазначити, що внаслідок прийняття Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та 

вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» від 

22.12.2011 №4220-VI із матеріальної частини КУпАП було виключено ст.97, яка 

встановлювала відповідальність за самочинне будівництво та адміністративні 

повноваження місцевого самоврядування з приводу такого будівництва [340]. 

Вище цитовані приписи Закону та адміністративна депеналізація складу 

правопорушення ст.97 КУпАП перевели учасників містобудівної діяльності із 

площини адміністративно-правових відносин муніципального рівня у площину 

відносин цивільно-правових. Адже застосування такого заходу як примусове 

знесення самочинно збудованого об’єкту, можливе виключно на підставі судового 

рішення, яке набуло законної сили. При цьому застосування такого заходу є 

крайньою мірою. 

З метою мінімізації проблеми самочинного будівництва під час розробки 

проекту Містобудівного кодексу України слід передбачити механізм 

адміністративного примусу знесення до знесення самочинного будівництва, 

надавши постанові органу державного архітектурно-будівельного контролю 

статусу виконавчого документу. 

Підсумовуючи, відзначимо, що адміністративний примус у діяльності 

органів місцевого самоврядування органів є елементом системи регулювання 

містобудівної діяльності, який забезпечує дієвість механізму профілактики та 

усунень порушень містобудівного законодавства. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Системою органів місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання 

містобудівної діяльності, є сукупність організаційно самостійних елементів 

системи місцевого самоврядування, утворених у встановленому законом порядку 

для виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, наділених з цією 

метою відповідними владними повноваженнями, направленими на регулювання 

містобудівної діяльності, які реалізуються у визначених законом правових та 

організаційних формах в інтересах відповідних територіальних громад. 

Система органів місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання 

містобудівної діяльності, включає: обласні та районні ради; сільські, селищні та 

міські ради; виконавчі комітети сільських, селищних, міських, районних у містах 

рад; органи державного архітектурно-будівельного контролю, створені міськими, 

селищними та сільськими радами; служби містобудівного кадастру, сільські, 

селищні міські, голови; постійні депутатські комісії міських, селищних, сільських 

рад з питань містобудівної діяльності; комісії з питань самочинного будівництва 

та інші утворені відповідно до законодавства організаційні елементи.  

Засобами адміністративно-правового регулювання органами місцевого 

самоврядування містобудівної діяльності є однорідні за своїм характером та 

правовою природою групи адміністративних дій, які виступають інструментами 

для забезпечення органами місцевого самоврядування містобудівних завдань. 

Під формою адміністративно-правового регулювання містобудівної 

діяльності слід розуміти зовнішній прояв управлінської діяльності органів 

місцевого самоврядування у межах наданих їм повноважень, яка здійснюється з 

метою впорядкування містобудівної діяльності. 

Під час розробки нормативно-правових актів, направлених на регулювання 

містобудівної діяльності, органи місцевого самоврядування застосовують різні 

правила нормотворчої техніки, що обумовлює різницю цих актів між собою за 

структурою та змістовним наповненням. 
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При розробці положень про органи архітектурно-будівельного контролю 

зауважуються непоодинокі випадки відхилення від затвердженої Кабінетом 

Міністрів України форми нормативно-правового акту, невключення у їхні тексти 

обов’язкових правових норм. 

Анулювання дозволу на здійснення будівельних/підготовчих робіт є 

засобом адміністративного примусу, направленим на спонукання забудовника 

дотримуватись містобудівного законодавства. 

Адміністративний примус у діяльності органів місцевого самоврядування 

органів є елементом системи регулювання містобудівної діяльності, який 

забезпечує дієвість механізму профілактики та усунень порушень містобудівного 

законодавства. 

З метою мінімізації проблеми самочинного будівництва під час розробки 

проекту Містобудівного кодексу України слід передбачити механізм 

адміністративного примусу до знесення самочинного будівництва, надавши 

постанові органу державного архітектурно-будівельного контролю статусу 

виконавчого документа. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

3.1. Зарубіжний досвід правового регулювання містобудівної 

діяльності муніципальними органами 

 

Дослідження зарубіжного досвіду правових аспектів регулювання 

містобудівної діяльності на муніципальному рівні допоможе у визначенні шляхів 

модернізації вітчизняних регулювальних інститутів у цій сфері, сприятиме 

формуванню ефективної системи суб’єктів регулювання, подоланню існуючих в 

Україні негативних тенденцій, усунення правових колізій та неурегульованостей. 

На формування моделей регулювання містобудівної діяльності впливають 

різні об’єктивні чинники: особливості правових систем, домінуючі в державі 

політико-правові ідеї, традиції юридичної практики та правової поведінки. Так, 

лише в частині містобудівного контролю серед європейських країн дослідники 

виділяють три універсальні моделі здійснення архітектурно-будівельного 

контролю: 1) контроль у сфері містобудування здійснюється виключно органами 

державної влади (Ірландія, Російська Федерація, Республіка Білорусь); 

2) контроль у сфері містобудування здійснюється органами державної влади, 

однак частина їхніх контрольних повноважень делегована приватним незалежним 

спеціалізованим установам чи експертам (Австрія, Хорватія, Ісландія, Норвегія, 

Словенія, Чеська Республіка, Естонія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Німеччина, 

Франція); 3) контроль у сфері містобудування пов’язаний із системою 

обов’язкового страхування, що забезпечує прозорість здійснення контрольних 

функцій, а також гарантує безпеку й надійність будівельних споруд (Бельгія, Данія, 

Естонія, Франція, Ісландія, Ірландія, Іспанія) [341, с.109]. 

Федеративна Республіка Німеччина. Місцеве самоврядування у ФРН є 

прикладом реалізації континентальної системи місцевого самоврядування у країні 
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з федеративним устроєм. Головна містобудівна функція німецького місцевого 

самоврядування – формування життєвого середовища і перспективне планування: 

планування розвитку міста, якість життєвого середовища, екологія, розвиток 

засобів комунікації [342, c.213]. 

Основним нормативно-правовим актом, направленим на правове 

регулювання територіального планування є Будівельний Кодекс ФРН від 23 

червня 1960 року (нім. Baugesetzbuch (BauGB), цей закон регулює питання, 

пов’язані з територіальним плануванням і розвитком міст. Закон надає 

повноваження територіальним громадам здійснювати погодження нового 

будівництва, навіть забороняти його у випадку прогнозованих загроз цим 

будівництвом безпеці життєдіяльності. Розділ І Кодексу наголошує, що в основі 

містобудівного планування територій перебувають приватні та суспільні інтереси 

[343]. До речі, система актів містобудівного законодавства ФРН формує приватне 

будівельне право (нім. Private Baurecht), яке відноситься до сфери цивільного 

права та публічне будівельне право (нім. Öffentliches Baurecht), що є частиною 

особливого адміністративного права і регулює публічні відносини [344]. 

Відповідно до Кодексу (BauGB) проекти планів використання та забудови 

території обов’язково виносяться на громадське обговорення, під час якого 

мешканці протягом місяця мають право подати свої зауваження і пропозиції. На 

підставі публічної думки виконавчий орган муніципалітету зобов’язаний 

підготувати підсумковий звіт, який передає представницькому органу громади 

для подальшого затвердження. Резолюції громадських обговорень є підставою 

для обов’язкового внесення змін у проекти планів забудови [345, с.190]. 

Вартим уваги є закріплений у Будівельному Кодексі ФРН інститут 

публічних містобудівних договорів, який регулюється §11 Кодексу. Зазначені 

договори укладаються общиною (територіальною громадою) із забудовниками. У 

зазначених договорах можуть закріплюватись норми, які регулюють 

інфраструктурні збори, що є аналогами внесків пайової участі на розвиток 

інфраструктури за українським містобудівним законодавством. Питання 
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відшкодування витрат органу місцевого самоврядування на створення 

інфраструктури може регулюватись також окремим договором [343]. 

Дозвільні процедури у сфері містобудівної діяльності регулюються 

Федеральним законом «Про адміністративні процедури» (нім. 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), який також регулює і порядок укладення 

адміністративних договорів у галузі містобудування [346]. 

Окрім того, в Німеччині більша частина міст має свої нормативно-правові 

акти, що стосуються забезпечення розвитку урбанізованого простору, – так звані 

місцеві будівельні статути [347, с.109], з норм яких прослідковується схожість з 

вітчизняними правилами забудови населених пунктів. 

Заслуговують на увагу організації професійного самоврядування 

спеціалістів будівельних професій: Федеральна палата інженерів, Федеральна 

палата архітекторів, земельні палати інженерів тощо, які за німецькими 

федеральними та земельними законами діють як «другий законодавець». 

Наприклад, Закон міста Берлін «Про Берлінську архітектурно-будівельну 

палату» [348], Закон землі Баварія «Про палату архітекторів та палату інженерів-

будівельників Баварії» [349].  

Органи місцевого самоврядування ФРН наділені повноваженнями 

архітектурно-будівельного контролю в частині контролю за дотриманням 

будівельних норм та правил. Функцію містобудівного контролю в частині 

дотримання стандартів до будівельних конструкцій та матеріалів виконує 

Німецький інститут будівельної техніки (нім. Deutsches Institut für Bautechnik 

(DIBt), який є спільною установою федерального уряду і влади земель ФРН [350]. 

У випадку не виконання приписів цих контролюючих органів залучається 

адміністративна поліція, яку деколи в літературі називають будівельною 

поліцією [351]. 

У Французькій Республіці основним органом державної влади, що 

здійснює регулювання містобудівної діяльності є Міністерство територіальної 

цілісності, яке реалізує державну політику щодо міського планування та житла, 

забезпечує підтримку територій у їх розвитку та зменшення територіального 

https://www.dibt.de/
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дисбалансу; відповідає за політику протидії з нерівністю на користь 

неблагополучних кварталів, районів. Міністерство вивчає кон’юнктуру, розробляє 

прогнози, консультує місцеві органи, субсидіює і кредитує фірми з метою 

реалізації будівельних програм [352]. Однак основні повноваження на 

регулювання містобудування зосереджені у трирівневому (комуна-департамент-

область) місцевому самоврядуванні. Конституція Французької Республіки від 

4.10.1958 присвятила самоврядуванню єдину ст.2, яка лише визначає трирівневу 

систему організації місцевого самоврядування: «Місцевими колективами 

Республіки є комуни, департаменти, регіони; заморські території (мають статус 

департаментів». Усі інші територіальні об’єднання утворюються за законом. 

Відповідно до Конституції громади вільно управляються виборними радами на 

умовах, визначених законом. Представники Уряду в департаментах і територіях 

відповідають за національні інтереси, адміністративний контроль і дотримання 

законів [353]. 

Детально повноваження самоврядування встановлюються законами 

Республіки, в основному Загальним кодексом територіальних громад (фр. Code 

général des collectivités territoriales), відповідно до якого комуни – поселення, 

спільними ознаками яких є наявність назви, території, та статусу юридичної 

особи, є основою місцевого самоврядування у Франції [354]. 

Комуни у своїй домінуючій більшості (90%) складають населення, що не 

перевищує 2000 мешканців, кожна з яких має свій муніципалітет. Законом від 

2.03.1982 було проведено розмежування, встановлено конституційні межі та 

адміністративні основи нових повноважень місцевої (комунальної) та 

регіональної влади. Законом від 7.01.1983 містобудівні повноваження були 

перерозподілені між комунами, департаментами, регіонами і державою. Законом 

від 18.07.1985 визначено повноваження комун у сфері здійснення благоустрою 

території. 

Комунам було передано містобудівні питання: планування, благоустрій та 

дозвільне регулювання будівництва. Регіональна влада отримала повноваження 
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будівництва транспортних комунікацій та освітніх закладів (в основному 

професійної направленості) [355]. 

Містобудівне законодавство у Франції – це комплекс правил і постанов, 

прийнятих для забезпечення планування територій відповідно до норм, 

встановлених органами влади [356]. Базовим нормативно-правовим актом, 

направленим на регулювання містобудівної діяльності, є Містобудівний кодекс 

Франції (фр. Code de l’urbanisme) [357]. 

Цікавою регулятивною нормою є право комунальних органів обмежувати 

висоту споруд, а Декретом від 22.09.2010 дозволяється регулювати максимальний 

розмір помешкань [358, c.145]. 

Серед основних дозвільних повноважень комун є видача дозволів: на 

знесення будівлі  (фр.  Permis  de  démolir);  на  облаштування  і  додаткові  роботи 

(фр. Déclaration préalable); на будівництво (фр. Permis de construire (PC); на 

будівництво житлового будинку та/або прибудов (фр. Permis de construire maison 

et  /  ou  ses  annexes);  на  загальні  будівельні  роботи;  на  облаштування  ділянки 

(фр. Permis d’aménager (PA). Крім цього, комунальні органи управління надають 

містобудівні висновки про можливість вести будівельні роботи (фр. Certificat 

d’urbanisme (CU) [359]. 

До повноважень місцевої влади належить розробка, схвалення та реалізація 

містобудівних генпланів, проекти яких, незважаючи на незалежність місцевої 

влади, після схвалення на місцевому рівні передаються на затвердження міністру. 

Проекти генеральних планів підлягають публічному обговоренню. Претензії до 

оприлюднених проектів розглядаються муніципальними органами і з залученням 

компетентних спеціалістів [360]. 

Крім Містобудівного кодексу, серед правових актів містобудівної 

направленості варто також назвати Закон «Про містобудівну солідарність і 

відбудову» (фр. Loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains), метою якого є забезпечення більш послідовного, єдиного і 

стабільного благоустрою території. Закон визначає також основні параметри і 

динаміку розвитку території метрополій Франції, перелік необхідної 
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містобудівної документації, основні тенденції у сфері містобудування тощо [361]; 

Кодекс будівельної діяльності та житлового будівництва (фр. Code de la 

construction et de l’habitation) [362], Закон «Про доступ до житла та оновлене 

містобудування» від 24.03.2014 (фр. Loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 

logement et un urbanisme rénové) [363] та Закон «Про територіальну 

спрямованість» від 30.12.1967 (фр. Loi n 67-1253 du 30 décembre 1967 d’orientation 

foncière), який до прийняття містобудівного кодексу був основним документом у 

сфері містобудування [364]. 

Система архітектурно-будівельного контролю у Франції має гібридний 

характер, оскільки контроль здійснюється як центральними державними 

органами, комунальними урядами, так і недержавними утвореннями у поєднанні 

із системою страхування [341, с.106]. 

Республіка Італія відзначається тим, що на державному рівні містобудівне 

регулювання розпочалось лише у 1942 р. унаслідок прийняття Закону про 

урбаністику (іт. Legge Urbanistica) – нормативно-правового акту, який є основою 

містобудівного законодавства, визначає містобудівні принципи, порядок 

основних регулятивних містобудівних процедур та повноваження органів 

містобудування, у тому числі у галузі контролю. Цей закон започаткував 

застосування генеральних планів (іт. Piano Regolatore Generale Comunale, 

(P.R.G.C.), а також встановив відповідальність за здійснення будівельних робіт, 

які суперечать генеральним планам. Закон передбачає публічне обговорення 

проекту генерального плану та право громадян, профспілок та державних органів 

на викладення зауважень до нього [365]. Станом на сьогоднішній день зазначений 

закон є чинним, однак зміни та доповнення до нього, що проводились впродовж 

більш як сімдесяти п’яти років кардинально змінили містобудівні відносини. Так, 

Закон №765 від 6.08.1967, відомий як «Legge Ponte», встановив ліцензування 

(видачу будівельних дозволів) муніципальними органами всіх об’єктів 

будівництва. Законом №10 від 28.01.1977 «Legge Bucalossi» було встановлено 

плату за отримання будівельної ліцензії на об’єкт будівництва, яка скеровується в 

скарбницю муніципалітету, що її видає [366]. На земельних ділянках державної 
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власності видачу будівельних ліцензій здійснює Міністерство інфраструктури і 

транспорту. Відомості про будівельні ліцензії, у тому числі інформація про 

власника та координати місця будівництва, вносяться до преторіанського реєстру 

муніципалітету, до якого забезпечений публічний доступ. 

Згідно з приписами закону про урбаністику повноваженнями архітектурно-

будівельного контролю наділені як органи місцевого самоврядування, так і органи 

виконавчої влади – Міністерство інфраструктури і транспорту. 

Варто зазначити, що за законодавством Італії здійснення будівельних робіт 

без будівельної ліцензії передбачена кримінальна відповідальність [366]. 

За італійською юридичною технікою усі загальнодержавні та регіональні 

закони, направлені на регулювання будівництва та міського планування, 

об’єднано у Кодекс будівництва та містобудування (іт. Codice dell’edilizia e 

dell’urbanistica), який за своєю юридичною природою не є окремим правовим 

актом, а лише збірником законів та підзаконних актів [367]. 

Великобританія активізувала впорядкування містобудівного законодавства 

та передачу містобудівних повноважень місцевим органам влади лише на початку 

ХХ ст. Цей процес був розпочатий унаслідок прийняття Акту про міське житло, 

який надавав органам місцевого самоврядування право самостійно розробляти 

планувальні схеми поселень. У 1919 р. аналогічним актом містопланувальні 

повноваження місцевого самоврядування були розширені [368]. Актом про 

планування міст та країни 1932 р. (англ. Town and Country Planning Act 1932) 

планувальні повноваження були надані органам самоврядування сільських 

поселень [369]. 

Особливості державного устрою Великобританії вплинули на систему його 

законодавства, у тому числі містобудівного, яке нерідко істотно відрізняється у 

кожній з історичних територій. 

Акт про планування міст та країни 1947 року (англ. Town and Country 

Planning Act 1947) ознаменував початок створення сучасної системи 

містобудівного законодавства Британії. Цей правовий акт, крім матеріальних 

норм, має також і норми процедурного характеру, які визначають порядок 
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затвердження планувальної містобудівної документації на рівні міських рад, а 

пізніше міністром [370]. Відповідність документів територіального планування 

(англ. structure plan) та документів містобудівного зонування (англ. local plan) 

адміністрація графства підтверджує спеціальним сертифікаційним документом 

(англ. Certificate of conformity) [371, с.94]. 

Кожна країна Об’єднаного Королівства має свою власну систему 

планування, яку встановлюють Асамблея Північної Ірландії, Шотландський 

парламент та Асамблея Уельсу. Так законодавство Англії представлене Актом 

про планування міст та країни 1990 р. Цим законом було вдосконалено систему 

планування містобудування, відповідно до якої забудовник не тільки міг бути 

обмежений у своїх проектах, а й зобов’язаний фінансово відшкодувати місцевій 

громаді зміни в навколишньому середовищі [372]. 

Основним актом, який регулює положення про містобудування в Ірландії, є 

Наказ про планування Північної Ірландії 1991 р. (англ. the Planning (Northern 

Ireland) Order 1991) [373], у Шотландії – Закон про планування міст та країни 

Шотландії 1997 р. (англ. Town and Country Planning (Scotland) Act 1997) [374] та 

Закон про планування Шотландії 2006 р (Planning etc. (Scotland) Act 2006) [375]. 

Будівельна діяльність у Сполученому Королівстві з 1984 року регулюється 

Будівельним Актом (англ. The Building Act 1984), який являє собою результат 

кодифікованої роботи над багатьма актами з питань будівництва та містить 

загальні приписи здійснення будівельної діяльності, норми будівництва, а також 

встановлює повноваження місцевої влади щодо старих та ветхих будинків та 

споруд [376]. 

Разом з тим містобудівні положення містяться у низці інших законів, 

зокрема в Акті про гранти на житлове будівництво, будівництво та реконструкцію 

1996 р. (англ. The Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996) [377], 

Акті про планування 2008 р. (англ. Planning Act 2008) [378], Акті про місцеву 

демократію, економічний розвиток та будівництво 2009 р. (англ. The Local 

Democracy, Economic Development and Construction Act 2009) [379]. 
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Конкретизація положень законодавства здійснюється на рівні місцевого 

нормотворення. Так у Вестмінстері діє місцевий Кодекс будівельної практики 

(англ. Code of Construction Practice - Westminster City Council), розроблений 

самоврядним органом одного із районів Лондона для моніторингу, контролю, 

управління та забезпечення нормативних приписів для інфраструктурних 

проектів. Кодекс встановлює обов’язкові для розробника та підрядника стандарти 

та процедури, у тому числі режим будівельних робіт, що спричиняють 

незручності мешканцям близько розміщених будинків, а також мінімальні 

стандарти і порядок управління для зменшення шкідливого впливу проектів 

будівництва на підвладній території. Встановлені Кодексом стандарти регулюють 

широкий спектр відносини, які можуть вплинути на довкілля, безпеку місцевого 

населення, підприємств та громадськості поблизу будівельних робіт. Акт охоплює 

також регулювання кваліфікаційних вимог до працівників у будівництві. 

Зобов’язує підрядника разом з субпідрядником працевлаштувати не менше 10% 

місцевого населення від персоналу, залученого до будівництва. Окрема увага 

приділяється розміру плати за додаткові адміністративні послуги, наприклад: 

консультування на предмет відповідності екологічному законодавству, розгляд 

скарг, зміна руху транспорту [380]. Кодекси будівельної практики існують також 

у Лондоні, Манчестері та також кожному графстві. 

Будівельна діяльність у Великобританії базується на моделі 

саморегулювання. Прикладом недержавної саморегульованої організації є 

Національна рада домобудування Великобританії (англ. National Housebuilders 

Council (NHBC), до функцій якої віднесено встановлення стандартів, норм і 

правил будівництва нових об’єктів нерухомості й розгляд скарг від їхніх 

покупців. По суті, Рада виконує функції будівельного контролю шляхом розгляду 

скарг зацікавлених осіб, направлених на усунення недоліків і дефектів у житлових 

будинках. 

Треба окремо відмітити, що систему саморегулівних організацій 

Великобританії доповнює сукупність інших недержавних утворень: Національна 

федерація підприємців у будівництві, Федерація зарубіжного будівництва та інші, 
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до яких у процесі взаємодії з органами державної влади було делеговано такі 

повноваження: аналіз та координація діяльності підконтрольних організацій, 

удосконалення діяльності підвідомчих компаній, організація навчання персоналу 

та проведення процесу атестації й підвищення кваліфікації кадрів будівельної 

галузі, представлення інтересів галузі в уряді, встановлення власних додаткових 

критеріїв та показників для компаній та організацій, що мають намір стати членом 

асоціації, присвоєння «Марки якості» [381]. 

У Великобританії контроль здійснюється як спеціалізованими органами 

влади, так і приватними установами будівельного управління. 

Відповідно до ст.163 Конституції Республіки Польща, місцеве 

самоврядування здійснює завдання публічного управління, не закріплені 

Конституцією або законами за іншими органами публічної влади [382]. 

Самоврядний сектор Польщі складається із 16 воєводств, 308 повітів (у 

тому числі 65 міст на правах повіту) і 2489 ґмін, де остання є основною одиницею 

територіального самоврядування. Діяльність кожної самоврядної ланки 

регулюється окремим законом: «Про самоврядування воєводства» (пол. Ustawa o 

samorządzie województwa) [383], «Про повітове самоврядування» (пол. Ustawa o 

samorządzie powiatowym) [384] та «Про ґмінне самоврядування» (пол. Ustawa o 

samorządzie gminnym) [385]. 

Містобудівні повноваження воєводського самоврядування обмежуються 

окресленням цілей політики розвитку воєводства, розвитку системи громадського 

транспорту та дорожнього сполучення воєводського значення, а також вирішення 

питань просторового планування воєводства [383]. 

Повіт є самостійною одиницею, незалежною від воєводства та центральних 

органів влади. На повітовому рівні виконуються містобудівні завдання щодо 

розвитку мережі громадського транспорту і дорожнього сполучення повітового 

значення, благоустрою територій і нагляду за будівництвом, охорони довкілля та 

вирішуються інші питання, що за своїм масштабом не можуть бути передані до 

повноважень ґміни [384]. 
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Основні функції регулювання містобудівної діяльності належать ґмінам: 

просторове планування, утримання та розбудова комунальних доріг, вулиць, 

мостів, площ, будівництво та утримання звалищ відходів, здійснення 

комунального житлового будівництва; будівництво та утримання комунальних 

цвинтарів та інші [385]. 

Основними правовими актами системи містобудівного законодавства 

Польщі є закони «Про територіальне планування та розвиток» (пол. O planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym) [386] «Будівельне право» (пол. Prawo 

budowlane [387], «Право публічних замовлень» (пол. Prawo zamówień 

publicznych) [388] та інші. 

Так, Закон «Будівельне право» є основним нормативним актом, що містить 

адміністративно-розпорядчі правові норми у сфері будівельної діяльності, в яких 

викладені вимоги, яким повинен відповідати інвестор, проектувальник, виробник 

будівельних виробів, підрядник і користувач будівельного об’єкта, а також 

фізичні особи – учасники будівельного процесу. Регулюючи будівельну 

діяльність суб’єктів містобудування, закон обумовлює вимоги до безпеки 

будівельних конструкцій; пожежної безпеки; безпеки експлуатації об’єктів 

будівництва; гігієнічних і санітарних умов, також охорони природного 

середовища; захисту від шуму і вібрацій тощо. 

Стаття 80 Закону окреслює коло суб’єктів, які у значенні Закону виконують 

функції органів архітектурно-будівельної адміністрації: старости повітів, воєводи, 

Інспекторати Будівельного Нагляду (пол. Inspektorат Nadzoru Budowlanego). 

Старости повітів та воєводи здійснюють управління містобудівною діяльністю 

через апарати повітових та воєводських адміністрацій. Зі змісту інших статей 

закону слідує, що органом регулювання містобудівної діяльності є також 

Міністерство інфраструктури та будівництва – міністерство, яке реалізовує 

державну політику Республіки Польща у галузі містобудування [387]. 

Закони «Про територіальне планування та розвиток» встановлює принципи 

формування просторової політики органами місцевого самоврядування та 

органами державної влади, процедури розгляду питань розподілу землі для 
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конкретних цілей, встановлення процедурних правил розробки, публічного 

обговорення, прийняття органами місцевого самоврядування планів просторового 

розвитку відповідної території та їхнього оприлюднення. Закон визначає місцевий 

план просторового розвитку місцевим нормативно-правовим актом, який є 

основою територіального планування в ґміні, повіті та воєводстві, в основу мети 

правового впливу якого ставиться публічний інтерес [386]. 

Частину містобудівних повноважень, а саме визначення кваліфікаційної 

спроможності суб’єктів містобудівної діяльності, польське національне 

законодавство делегувало недержавним самоврядним інституціям: Палаті 

архітекторів Польщі, Польській палаті інженерів будівництва, Палаті урбаністів 

Польщі тощо [389]. 

Контроль у галузі будівництва здійснюють Інспекторати Будівельного 

Нагляду підпорядковані Міністерству інфраструктури та будівництва, до завдань 

яких входить, зокрема, контроль за дотриманням будівельного законодавства, у 

тому числі при здійсненні приватного житлового будівництва. Інспекторат є 

органом адміністративної юрисдикції у справах про порушення будівельного 

законодавства. Серед заходів адміністративного примусу при виявлених 

містобудівних порушеннях посадові особи інспекторату застосовують припис про 

усунення порушень, штраф та рішення про знесення самочинного будівництва. 

Втручання інспекторів будівельного нагляду у процес будівництва 

відбувається виключно для захисту суспільних інтересів. Крім того, ці органи 

влади здійснюють реагування у разі зміни способу використання будівлі або її 

частини без необхідного дозволу чи повідомлення [387]. 

В Угорщині адміністративно-правове регулювання містобудівної 

діяльності здійснюється фрагментарно низкою нормативно-правових актів, 

зокрема, це – Закон «Про створення та захист збудованого середовища» (угорс. 

Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről) [390], Закон «Про 

регіональний розвиток та регіональне планування» [391], Закон «Про охорону 

землі» (угорс. Törvény a termőföld védelméről) [392], Закон «Про всесвітню 

спадщину» (угорс. Törvény a világörökségről) [393], Закон «Про обіг 
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сільськогосподарських земель та лісового господарства» (угорс. Törvény a mező- 

és erdőgazdasági földek forgalmáról) [394], Закон «Про Землеустрій та 

картографію» (угорс. Törvény a földmérési és térképészetitevékenységről) [395] та 

іншими. 

В основу Закону «Про створення та захист збудованого середовища» 

покладено будівельний кодекс ФРН, тому в Угорщині його традиційно називають 

містобудівним кодексом. Сфера регулювання закону охоплює як будівництво, так 

і захист забудованого середовища: планування та розвиток поселень, будівництво 

споруд та творів монументального мистецтва, а також будівельні роботи, 

архітектурно будівельне проектування, вимоги до якості будівельних матеріалів, 

конструкцій, будівельного обладнання та технологій, озеленення поселень, 

функції та повноваження органів публічної влади у галузі регулювання 

будівельної діяльності та інше. 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, 

відповідно до Закону «Про створення та захист збудованого середовища», 

зводяться до забезпечення захисту архітектурного середовища, збереження та 

зміни вигляду населених пунктів, визначення можливості використання 

земельних ресурсів та розміщення реклами. До повноважень муніципальних 

органів належить: видача дозволів на будівництво, розміщення реклами та інше, 

що не підпадає під дію будівельної ліцензії. 

З метою забезпечення порядку у відносинах будівництва місцеве 

самоврядування повинне прийняти концепцію розвитку території та локальний 

будівельний кодекс, який повинен відповідати загальнодержавним правовим 

нормам. Місцеві будівельні кодекси регулюють адресну нумерацію будинків, 

їхню граничну висоту, розвиток комунальних комунікаційних мереж, 

правовідносини пов’язані із захистом національної та місцевої архітектурної, 

археологічної, ландшафтної спадщини, а також охороною навколишнього 

середовища та інше [390]. 

Загальні принципи містобудівної політики в Угорщині на 2014-2030 рр. 

викладені в Концепції національного і територіального розвитку (угорс. Nemzeti 
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Fejlesztés 2030: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció). Основною 

ідеєю концепції є створення мережі міст та надання підтримки забудованим 

місцевостям [396]. Серед недоліків цього документу Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) виділяє те, що у ньому немає порівняльної 

містобудівної статистики та ефективної схеми муніципального 

фінансування [397, с.45-47].  

У Республіці Білорусь основним містобудівним актом є Закон Республіки 

Білорусь «Про архітектурну, містобудівну та будівельну діяльність». Відповідно 

до ст.17 цього Закону до компетенції місцевих рад належить затвердження 

регіональних програм, концепцій, планів заходів з питань житлового будівництва, 

благоустрою відповідної території, дорожнього будівництва, здійснення 

контролю за виконанням цими програмами, концепціями (планами заходів); 

здійснюють інші повноваження в області архітектурної, містобудівної та 

будівельної діяльності, передбачені актами законодавства. Ради депутатів 

базового територіального рівня затверджують територіальні плани розвитку 

районів, генеральні плани міст районного підпорядкування й інших населених 

пунктів, розташованих на відповідній території, за винятком міст обласного 

підпорядкування, обласних центрів та міста Мінська. Вирішення інших 

містобудівних питань покладається на виконавчі органи державної влади [40]. 

Закон Республіки Білорусь «Про місцеве управління і самоврядування в 

Республіці Білорусь» п.1.4. ст.17, визначаючи містобудівні повноваження 

місцевих рад, буквально цитує норму вищезазначеного закону. 

Виконавчі комітети місцевих рад, відповідно до ст.41 Закону у сфері 

регулювання містобудівної діяльності: розробляють і вносять для затвердження в 

ради проекти регіональних програм, концепцій, планів заходів з питань 

житлового будівництва, благоустрою відповідної території, дорожнього 

будівництва; організують роботу з благоустрою, забезпечення належного 

санітарного стану, озеленення територій населених пунктів; забезпечують 

розробку містобудівних проектів; вирішують питання розміщення об’єктів 

будівництва на відповідній території; забезпечують розвиток житлового фонду та 
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житлового господарства, створюють умови для забезпечення громадян 

житловими приміщеннями, в тому числі організують будівництво житлових 

приміщень соціального користування; здійснюють контроль в областях 

житлового будівництва, благоустрою відповідної території, дорожнього 

будівництва; здійснюють нагляд за дотриманням містобудівних та архітектурних 

рішень, розміщенням зовнішньої реклами, вимог нормативно-технічної 

документації [398]. 

Спеціалізованими містобудівними органами системи виконавчих органів 

місцевого самоврядування Республіки Білорусь є управління та відділи 

архітектури та містобудування, які діють на підставі положень, затверджених 

місцевими виконавчими комітетами, однак розробленими згідно з приписами 

Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 29.11.1988 №345 «Про 

примірні положеннях про головне управління архітектури і містобудування 

виконавчого комітету обласного (Мінського, Гомельського міського) Ради 

народних депутатів та управління (відділ) архітектури і містобудування 

виконавчого комітету міської Ради народних депутатів» [399]. Серед повноважень 

зазначених органів поряд з іншими є: забезпечення високої якості архітектури і 

містобудування, створення міського середовища з раціональним плануванням 

виробничих і житлових районів, розвиненою соціальною та інженерною 

інфраструктурою, повністю задовольняють соціальні потреби жителів міста 

(району); забезпечення комплексності в будівництві і реконструкції сформованої 

забудови міста (району) з урахуванням збереження її архітектурного вигляду, 

дбайливого використання пам’яток вітчизняного зодчества, розвиток архітектури 

на основі творчого використання історичної спадщини та традицій; створення при 

проектуванні і будівництві міста виразних архітектурних ансамблів громадських 

центрів, площ, вулиць, пішохідних зон, комплексів житлових, культурно-

побутових і торгових будівель; створення в житлових районах умов для 

організації дозвілля населення, проведення за місцем проживання культурно-

масових, оздоровчих та спортивних заходів; впровадження в практику рішень, 

заснованих на сучасних досягненнях у галузі містобудування, архітектури і 
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будівельної техніки і забезпечують ефективне і раціональне використання 

капітальних вкладень, економію земель, природних і матеріальних ресурсів, 

охорону навколишнього середовища [399]. 

У Білорусі державний архітектурно-будівельний контроль здійснює 

Міністерство архітектури і будівництва Республіки Білорусь – спеціальний 

державний орган у сфері архітектурної, містобудівної та будівельної діяльності на 

території Республіки Білорусь. Основними для Міністерства є: розробка і 

здійснення державної політики в галузі архітектурної, містобудівної й будівельної 

діяльності, промисловості будівельних матеріалів та інвестиційної діяльності; 

здійснення державного регулювання архітектурної, містобудівної, будівельної 

діяльності, а також діяльності в галузі промисловості будівельних матеріалів, 

виробів, конструкцій, створення умов для розвитку організацій усіх форм 

власності, які здійснюють види діяльності в зазначених галузях; здійснення 

державної політики в галузі житлового будівництва; здійснення єдиної технічної 

політики в галузі інженерно-геологічних і топографо-геодезичних пошуків для 

будівництва; забезпечення функціонування системи технічного нормування, 

стандартизації й сертифікації в галузі архітектурної, містобудівної та будівельної 

діяльності; унесення до Ради Міністрів Республіки Білорусь пропозицій про 

залучення зовнішніх державних позик (кредитів) у будівельну галузь на цілі, 

визначені відповідно до законодавчих актів, тощо [341, с.108]. 

У систему органів держаного архітектурно-будівельного контролю 

Республіки Білорусь також входять Департамент контролю і нагляду за 

будівництвом Державного комітету по стандартизації, інспекції Департаменту по 

областях і м. Мінськ та спеціалізована інспекція Департаменту [400]. 

У Республіці Молдова організаційні основи інститутів та діяльність 

органів місцевого самоврядування регулюється системою нормативно-правових 

актів, серед яких Конституція Республіки Молдова (ст.ст.109, 112 та 113) [401], 

Закон Республіки Молдова «Про адміністративно-територіальний устрій 

Республіки Молдова» [402], Закон Республіки Молдова «Про затвердження 

Типового положення про функціонування місцевих та повітових рад» [403], Закон 
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Республіки Молдова «Про адміністративну децентралізацію» [404] та Закон 

Республіки Молдова «Про місцеве публічне управління» [405]. Відповідно до 

приписів останнього місцеві ради у галузі містобудування вирішують питання 

здійснення проектних робіт, будівництва, утримання та модернізації доріг, мостів, 

житлового фонду; затверджують відповідно до закону містобудівні плани 

населених пунктів, що входять до складу відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, а також плани облаштування території; забезпечують 

розробку генерального містобудівного плану і документації з містобудування та 

облаштування території, подають їх на затвердження місцевій раді відповідно до 

закону [405]. 

Нормативно-правову основу містобудівної діяльності у Республіки Молдова 

складають Закони Республіки Молдова «Про архітектурну діяльність» [406], «Про 

основи містобудування та облаштування територій» [43] та «Про якість в 

будівництві» [407] та інші. 

Контроль у галузі будівництва в Республіці Молдова здійснюється органами 

Державної інспекції у будівництві, яка є органом державної виконавчої влади у 

структурі Міністерства будівництва та розвитку територій Республіки Молдова. 

Серед контрольних повноважень інспекції варто відмітити право: організовувати і 

здійснювати контроль за дотриманням вимог нормативних актів і діючих 

регламентів, облаштуванням території та якістю в будівництві; вільно і 

безперешкодно перевіряти всі об’єкти, що знаходяться на стадії обґрунтування, 

проектування, узгодження, будівництва та експлуатації, підприємства по 

виробництву будівельних матеріалів і виробів; давати розпорядження для 

виконання фізичними та юридичними особами, що стосуються дотримання 

містобудівної дисципліни, якості будівельно-монтажних робіт, будівельних 

матеріалів і виробів у разі порушення законодавства по будівництву; припиняти 

будівельно-монтажні роботи, виконані без ліцензії, з відхиленням від проекту і 

нормативних документів, без проекту або з порушенням законодавства в 

будівництві; припиняти виробництво і поставку будівельних матеріалів і виробів 

без сертифіката відповідності; відхиляти приймання об’єктів, виконаних з 
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порушенням будівельних норм і правил у будівництві; розглядати справи про 

адміністративні правопорушення в порядку Кодексом про адміністративні 

правопорушення; направляти до Ліцензійної палати пропозиції про призупинення 

дії ліцензій, виданих юридичним і фізичним особам для здійснення проектної 

діяльності, перевірки проектів, виконання будівельно-монтажних робіт, у разі 

порушення ними законодавства в будівництві, нормативних документів або 

ігнорування приписів Інспекції; направляти атестаційній комісії, створеній 

Міністерством будівництва та розвитку територій, пропозиції про призупинення 

дії або анулювання сертифікатів техніко-професійної атестації фахівців, які 

порушили чинне законодавство, знехтували приписами Державної інспекції в 

будівництві або допустили відхилення від проекту і будівельних норм, які 

призвели до зниження основних вимог; припиняти дію дозволів на будівництво 

чи знесення, виданих органами влади і самоврядування, у разі виявлення випадків 

порушення чинного законодавства і процедури їх видачі [408]. 

Законодавче регулювання повноважень органів місцевого самоврядування 

Російської Федерації на законодавчому рівні здійснюється системою 

нормативно-правових актів, основним серед яких є Федеральний закон «Про 

загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» 

та Містобудівний кодекс Російської Федерації. 

Зокрема, Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого 

самоврядування в Російській Федерації», який встановлює загальні правові, 

територіальні, організаційні та економічні засади організації місцевого 

самоврядування в Російській Федерації, визначає державні гарантії його 

здійснення, пунктами 19-21 ч.1 ст.14 до питань місцевого значення у сфері 

містобудівної діяльності відносить: затвердження генеральних планів поселення, 

правил землекористування і забудови, затвердження підготовленої на основі 

генеральних планів поселення документації з планування території, видача 

дозволів на будівництво (за винятком випадків, передбачених Містобудівною 

кодексом Російської Федерації, іншими федеральними законами), дозволів на 

введення об’єктів в експлуатацію при здійсненні будівництва, реконструкції 
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об’єктів капітального будівництва, розташованих на території поселення, 

затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування поселень, 

резервування земель і вилучення земельних ділянок у межах поселення для 

муніципальних потреб, здійснення муніципального земельного контролю в межах 

поселення, здійснення у випадках, передбачених Кодексом, оглядів будівель, 

споруд та видача рекомендацій щодо усунення виявлених в ході таких оглядів 

порушень; присвоєння адрес об’єктам адресації, зміна, анулювання адрес, 

присвоєння найменувань елементів вулично-дорожньої мережі, найменувань 

елементів планувальної структури в межах поселення, зміна, анулювання таких 

найменувань, розміщення інформації в державному адресному реєстрі [408]. 

Важливо відзначити, що повноваження органів місцевого самоврядування, 

закріплені ст.17 Закону в загальному вигляді, підлягають розмежуванню, перш за 

все, між конкретними органами місцевого самоврядування, що створюються в 

муніципальному утворенні, відповідно до федеральних законів і статутів 

муніципальних утворень [409, с.43.]. 

Містобудівний кодекс Російської Федерації ст.8 до повноважень місцевого 

самоврядування у сфері містобудування відносить: підготовку та затвердження 

документів територіального планування поселень; затвердження місцевих 

нормативів містобудівного проектування поселень; затвердження правил 

землекористування і забудови поселень; затвердження документації з планування 

території у випадках, передбачених цим Кодексом; видачу дозволів на 

будівництво, дозволів на введення об’єктів в експлуатацію при здійсненні 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів капітального 

будівництва, розташованих на територіях поселень; прийняття рішень про 

розвиток забудованих територій; проведення огляду будівель, споруд на предмет 

їх технічного стану і належного технічного обслуговування відповідно до вимог 

технічних регламентів, що пред’являються до конструктивних і інших 

характеристик надійності і безпеки зазначених об’єктів, вимог проектної 

документації, видача рекомендацій стосовно заходів щодо усунення виявлених 

порушень у випадках, передбачених цим Кодексом; розробку і затвердження 
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програм комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури поселень, 

програм комплексного розвитку транспортної інфраструктури поселень, програм 

комплексного розвитку соціальної інфраструктури поселень; укладання договорів 

про комплексний розвиток території з ініціативи правовласників земельних 

ділянок та (або) розташованих на них об’єктів нерухомого майна; прийняття 

рішення про комплексний розвиток території за ініціативою органу місцевого 

самоврядування [41]. 

Відповідно до ст.32 Кодексу, при вирішенні ряду містобудівних питань 

передбачено проведення громадських слухань, однак, на відміну від 

законодавства ряду європейських держав (Німеччина, Австрія, Польща та ін.), 

їхній результат носить лише рекомендаційний характер, оскільки законодавство 

не передбачає зобов’язуючих норм враховувати при прийнятті містобудівних 

рішень резолютивні норми громадських слухань [41]. 

Державний будівельний нагляд здійснюється федеральними органами 

виконавчої влади, уповноваженими на здійснення федерального державного 

будівельного нагляду, і органами виконавчої влади суб’єктів федерації, 

уповноваженими на здійснення регіонального державного будівельного нагляду, а 

також Державною корпорацією з атомної енергії «Росатом», яка здійснює 

федеральний державний будівельний нагляд при будівництві, реконструкції 

об’єктів федеральних ядерних організацій [410]. 

Повноваженнями будівельного нагляду наділена також Федеральна служба 

з екологічного, технологічного і атомного нагляду, Міністерство оборони 

Російської Федерації та інші державні органи в межах своєї 

компетенції [411, с.206]. 

Продовження аналізу організаційно-правових аспектів регулювання 

містобудівної діяльності усіх країн Європи істотно збільшив би обсяг 

дисертаційного матеріалу понад норми встановлені Вищою атестаційною 

комісією України, що ставляться для досліджень відповідного роду. З цієї причини 

аналіз зарубіжних механізмів правового регулювання містобудівної діяльності 

здійснено вибірково. 
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Як бачимо, світова практика адміністративно-правого регулювання 

містобудівної діяльності є неоднозначною. 

Аналіз зарубіжного досвіду здійснення регулювання містобудівною 

діяльністю дає можливість зробити висновки про те, що регулювальними 

повноваженнями у сфері містобудування наділені органи місцевого 

самоврядування усіх європейських держав. 

Містобудівне законодавство держав має різний характер. Окремі держави 

(Російська Федерація, ФРН та інші) кодифікували своє законодавство, прийнявши 

містобудівні кодекси, у інших – правове регулювання містобудівної діяльності 

здійснюється системою нормативно-правових актів (Україна, Білорусь, Молдова, 

Польща, Британія  та інші.). 

Містобудівне законодавство більшості країн передбачає проведення при 

вирішенні важливих містобудівних питань, публічних (громадських) слухань, 

однак процедура їх організації та проведення різниться не лише в країнах, а й 

може мати регіональні відмінності (Англія, Шотландія, Уельс – у Великобританії; 

усі федеральні землі ФРН; Париж, Бретань, заморські території – у Франції). 

Спостерігається різноманітність у організації контролю (нагляду) у сфері 

архітектурно-будівельної діяльності: 1) здійснюється виключно спеціалізованим 

органом державної виконавчої влади (Росія, Білорусь, Польща, Молдова); 

2) здійснюється органами державної влади та приватними незалежним 

спеціалізованим суб’єктами (Австрія, Хорватія, Ісландія, Норвегія, Словенія, 

Чехія, Естонія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Німеччина, Франція); 3) здійснюється 

страховими установами (Бельгія, Данія, Естонія, Франція, Ісландія, Ірландія, 

Іспанія). 

Важливо підкреслити, що незалежно від розбіжностей щодо підходів до 

процедур регулювання у різних державах, особливостей національного 

законодавства, ефективність, а також стабільність та стійкість праворегулюючих 

систем досягається шляхом чіткої виписаності правових норм, забезпечення 

їхньої зрозумілості та мінімізації адміністративного розсуду. 
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3.2. Напрямки вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання містобудівної діяльності  

 

Дослідники правового регулювання містобудівної діяльності виділяють 

різні проблеми. Так, М.В. Міхова та О.В. Рибак серед основних проблем, які 

стримують реформування у сфері містобудування та розвиток галузі, 

виокремлює: неузгодженість законодавчого регулювання містобудівної діяльності 

із окремими підзаконними актами, відомчими документами; недотримання 

принципів саморегулювання відносин між суб’єктами містобудівної діяльності та 

державою; низький рівень наукового обґрунтування нормативних актів щодо 

містобудівної діяльності поряд із її занормованістю [412; 413, с.88]. 

Ю.Л. Чепелевський визначив неефективне нормативно правове 

регулювання окремих етапів містобудівного процесу, відсутність єдиної 

узгодженої системи державних будівельних норм та недостатню забезпеченість 

територій і населених пунктів актуальною містобудівною документацією 

чинниками, що стримують розвиток містобудування [414, с.157]. В іншому 

дослідженні науковець наголосив на низьку якість нормативно-правових актів, 

направлених на регулювання містобудівної діяльності в частині контрольних 

повноважень за екологічно-небезпечною діяльністю у містобудуванні [415, с.68]. 

На слабкі місця у правовому регулюванні містобудівної діяльності вказують 

також незалежні експерти, представники асоціацій місцевого самоврядування, 

співробітники державного органу земельних ресурсів, визначаючи чинну систему 

правового захисту містобудівної сфери незбалансованою і розпорошеною у різних 

видах нормативно-правових актів, яка потребує удосконалення в частині: 

розмежування видів відповідальності залежно від розміру заподіяної шкоди; 

розширення суб’єктного складу правопорушників; розширення кола 

уповноважених органів на відкриття провадження у справі; розширення кола 

уповноважених органів на розгляд справ за порушення містобудівного 

законодавства; збільшення розмірів адміністративних штрафів; запровадження 

кримінальної відповідальності за порушення містобудівного законодавства, що 
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завдало значної шкоди; запровадження мораторію на легалізацію самочинного 

будівництва без права на будь-які винятки; запровадження індивідуальної 

відповідальності депутатів за голосування рішень за межами компетенції; 

розроблення та ухвалення Містобудівного кодексу, який уніфіковуватиме 

великий масив не завжди узгоджених між собою нормативно-правових актів з 

різною юридичною силою. А це на думку авторів пропозицій, сприятиме 

посиленню ролі територіальних громад як на процес зміни власника та 

використання земель державної власності, так і мінімізуватиме корупцію у сфері 

земельних відносин та містобудування [416]. 

Проблему кодифікації нормативно-правових актів більшість науковців та 

практиків визначає ключовою в частині упорядкування системи нормативно-

правових актів, вирішення якої можна досягти прийняттям містобудівного 

кодексу [417, с.44-48]. 

Для створення єдиного підходу до планування та забудови території з 

урахуванням європейського досвіду Міністерство регіонального розвитку та 

будівництва України ще у липні 2007 р. ініціювало розробку Містобудівного 

кодексу України. Це знайшло свою підтримку на урядовому рівні у формі 

схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції Містобудівного кодексу 

України, яка передбачила основні положення, які закріплять у майбутньому 

кодексі, а саме: визначення основних принципів законодавчого регулювання у 

сфері містобудування; повноваження органів публічної влади, у тому числі 

місцевого самоврядування, у сфері містобудування; принципи планування 

розвитку і забудови територій; зміст містобудівної документації, порядок її 

підготовки, погодження та затвердження; об’єктів містобудування, що можуть 

розміщуватися на земельних ділянках із спеціальним режимом правового 

регулювання; принципи і порядок проведення реконструкції або знесення 

застарілого житлового фонду; підвищення ефективності державного контролю та 

нагляду у сфері містобудування, посилення відповідальності за порушення 

містобудівного законодавства; а також низку інших важливих питань 

регулювання містобудівної діяльності [418]. На виконання цієї Концепції було 
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розроблено проект Містобудівного кодексу України (законопроект №6400 від 

18.05.2010), однак, за результатами першого розгляду у першому читанні, проект, 

через чисельні зауваження Головного науково-експертного управління Верховної 

Ради України від 03.06.2010 та Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та 

регіональної політики від 09.06.2010, був скерований на доопрацювання [419]. У 

подальшому, з огляду на прийняття у лютому 2011 р. рамкового Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», прийняття Містобудівного кодексу 

втратило актуальність. Організована кодифікаційна діяльність містобудівного 

законодавства відновилась у лютому 2017 р. за ініціативи Мінрегіону, до якої, 

поряд з вітчизняними науковцями та практиками: Архітектурна палата України, 

Будівельна палата України, Національна спілка архітекторів України та інші, – 

долучились зарубіжні та міжнародні публічні інституції: Федеральне міністерство 

навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних 

реакторів Німеччини [420], Міжнародна організація права розвитку 

(англ. International Development Law Organization (IDLO) [421] та інші. 

Завдання, які ставлять перед собою розробники, полягають не лише у 

врегулюванні містобудівних відносин одним кодифікованим документом, але й 

запровадити низку нормативних новел, направлених на забезпечення прозорості 

містобудівного регулювання, а відтак зменшення корумпогенних норм, 

запровадження інституту обов’язкового страхування професійної діяльності 

архітекторів, проектувальників та підрядників, чим забезпечити мінімізацію 

негативних наслідків проектувальних та розрахункових помилок при складанні 

проектно-технічної документації. 

Пропонується посилити роль громадськості при проектуванні нових 

будівництв, у тому числі самоврядних професійних організацій. 

На нашу думку, у частині регулювання інститутів забезпечення інтересів 

територіальних громад слід визначити інститут громадських слухань з питань 

регулювання містобудівної діяльності обов’язковим інститутом місцевого 

самоврядування, який не лише сприяє (як це визначає чинний статус), а й 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=37713&pf35401=165873
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=37713&pf35401=166266
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забезпечує злагоджене й ефективне функціонування системи регулювання 

містобудівної діяльності на місцевому рівні. Використавши для цього досвід 

таких європейських держав як Великобританія та Польща у яких рішення 

громадських слухань при вирішенні містобудівних питань на муніципальному 

рівні є базовами, як такі, що відображають думку громади. 

Загалом Містобудівний кодекс України повинен об’єднувати одним актом 

розпорошені правові норми законів України «Про основи містобудування», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про 

будівельні норми» та інших. 

Важливим напрямком розвитку вітчизняного містобудівного права є 

розробка Концепції публічного управління в галузі будівництва, ключовими 

параметрами якої є: відкритий містобудівний кадастр, інтегрований із земельним 

кадастром, публічність усієї дозвільної документації у будівництві, обов’язкове 

страхування об’єктів, відповідальності, проектів будівництва. Її реалізація 

сприятиме удосконаленню процесів управління галуззю, спрощенню та 

прискоренню дозвільних процедур у будівництві, зменшенню корупційних 

ризиків, покращенню інвестиційного клімату [422]. 

Концептуальні вирішення, що пропонуються передбачити цим актом, 

направлені на розробку комплексу нормативно-правових актів, що регламентують 

відносини у сфері містобудування, перегляду існуючої нормативно-правової бази 

з метою впровадження сучасних перспективних ідеологічних підстав і понятійно-

категоріального апарату (урбаністика, агломерація, групи інтересів, громадська 

участь, програми безпосередньої участі та інше); введення нових суб’єктів 

містобудівних відносин – громадянського суспільства, професійних 

співтовариств, страхового бізнесу в правове поле, що регулює відносини 

основних суб’єктів сфери; введення чітких визначень суб’єктів, об’єднаних у 

понятті «громадянське суспільство» (громадяни, групи інтересів, громадські 

об’єднання, органи самоорганізації, громадські ініціативи); гармонізацію з 

європейською нормативно-правовою базою; зниження зарегульованості; зняття 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1704-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1704-17
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необґрунтованих обмежень і регламентацій та інше. Концепція повинна 

окреслювати коло основних суб’єктів містобудування, на які спрямоване правове 

регулювання: архітектор-урбаніст; громадянин; органи державної влади; органи 

місцевого самоврядування; органи самоорганізації; громадянське суспільство – 

громадські організації; професійні спільноти, які виступають суб’єктами 

самоврядних професійних організацій; інвестор; замовник на конкретний об’єкт; 

підрядник; страхові компанії;  власник об’єкту; експлуатуюча організація; 

навчальні заклади [423]. Застосування принципів публічного управління, 

визначених Концепцією, обумовить практику розумного застосування правових 

засобів для досягнення містобудівних цілей та публічне управління, орієнтоване 

на забезпечення ефективності, прозорості, етики та справедливості управлінських 

вчинків. 

Важливим питанням, яке потребує вирішення, є удосконалення 

нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування. Зазначена проблема 

стосується широкого спектру діяльності, а не лише містобудівної. Однак питання, 

на нашу думку, настільки гостре, що оминути у нашому дослідженні не можна. 

Нормотворча діяльність місцевого самоврядування є базовою в регулюванні 

містобудуванні, тому при її здійсненні застосування єдиних принципів повинно 

бути визначене на законодавчому рівні. Слід зауважити, що у зв’язку із 

набранням чинності Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 №1697-VII 

ця проблема істотно загострилась у зв’язку із виключенням загального нагляду із 

переліку функцій органів прокуратури. 

Одним із елементів оптимізації нормотворчої діяльності органів місцевого 

самоврядування як суб’єктів нормотворчості, чинником недопущення прийняття 

норм, які порушують права приватних та публічних суб’єктів містобудівної 

діяльності, а також права і свободи членів територіальних громад, є законодавче 

регулювання нормотворчості. Проблематичність цієї частини правовідносин 

неодноразово підіймалось у юридичних науках [424, с.6-14; 425, с.139-163; 426, 

с.128-135; 427, с.128-135]. 
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З метою встановлення основних чинників, що обумовлюють виникнення 

цивільно-правових та публічно-правових спорів у сфері містобудівних відносин 

на місцевому рівні та чинників, що гальмують розвиток містобудування на 

місцевому рівні нами проведено анкетування представників соціальних груп 

сформованих нами з врахуванням професійної належності та відношенням до 

правозастосування у містобудівної діяльності чи її правового регулювання на 

місцевому рівні: депутатів місцевих рад, службовців виконавчих органів 

місцевого самоврядування, службовців Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України, представників девелоперських компаній, самозайнятих 

суб’єктів містобудівної діяльності (архітектори, інженери будівельники, 

експерти), суддів та громадян не пов’язаних з жодною вищезазначеною 

категорією. Нами з’ясовано, що низька якість правових актів місцевого 

самоврядування направлених на регулювання містобудівної діяльності є 

основним чинником виникнення цивільних та публічно-правових спорів для 

службовців Державної архітектурно-будівельної інспекції України (52% 

опитаних), представників девелоперських компаній (54%), самозайнятих суб’єктів 

містобудівної діяльності (70%) та суддів (56%). При цьому низька якість 

правового акту вважається основним чинником що стримує розвиток 

містобудування на місцевому рівні для 34% опитаних суддів, 32 % службовців 

ДАБІ та 22% представників девелоперських компаній. У той час як жоден з 

опитаних депутатів місцевих рад не визначив цей чинник основним, що 

обумовлює виникнення цивільно-правових та публічно-правових спорів, ні 

основним, що гальмує розвиток містобудування на місцевому рівні (Додаток В). 

З цього приводу перспективним видається розробка та прийняття на 

законодавчому рівні нормативно-правового акту, направленого на регулювання 

прийняття органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів. 

Зазначене вирішення можливо здійснити шляхом прийняття Закону України «Про 

нормативно-правові акти», у якому слід виписати основні принципи та процедуру 

прийняття органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів. 



197 
 

Не малозначним вважаємо питання реформування органів архітектурно-

будівельного контролю як на державному, так і на місцевому рівнях. Очевидним є 

те, що організаційна модель системи архітектурно-будівельного контролю 

успадкована з радянських часів, яка у деякій мірі іде у протиріччя сучасним 

управлінським відносинам у сфері містобудування. Контрольна та наглядова 

функції інспекцій спрямовані на виявлення порушень та застосування санкцій, а 

не на запобігання правопорушенням чи мінімізацію ризиків. Такий стан речей дає 

підстави стверджувати про карально-репресивну модель системи архітектурно-

будівельного контролю, а не ризик-орієнтовану чи превентивну. 

Тому реформування контрольної інституції є необхідним і повинно 

здійснюватись у рамках або паралельно з кодифікаційною роботою, за зразком 

більшості європейських держав. Таким чином, потрібно створити управлінську 

схему, у якій відповідальний нагляд за будівництвом об’єкту підрядником веде 

проектувальник із застрахованою цивільною відповідальністю за прийняття 

проектувальних рішень, який є членом самоврядної структури з обмеженими 

наглядовими функціями за діяльністю своїх членів (палати архітекторів, палати 

проектувальників тощо). Здача об’єкта будівництва замовнику здійснюється 

сумісно проектувальником та підрядником. Замовник прийнятий об’єкт реєструє 

в органах реєстрації речових прав шляхом декларування. Органи архітектурно-

будівельного контролю здійснюють контроль виключно в рамках законності прав 

на здійснення будівництва, а у кінцевому результаті при прийнятті об’єкту в 

експлуатацію перевіркою юридичних даних та геометричних параметрів об’єкту. 

За доцільним вважаємо відновлення на законодавчому рівні права 

територіальних громад розробляти місцеві та регіональні правила регулювання 

забудови. Прийняття та застосування цих нормативно-правових актів 

регулювалось ст.22 Закону України «Про планування і забудову територій». 

Однак із набранням чинності Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» поняття регіональних та місцевих правил забудови було вилучено із 

Законів України «Про основи містобудування», «Про місцеві самоврядування в 
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Україні», «Про архітектурну діяльність», «Про благоустрій населених пунктів» та 

Земельного кодексу України та інших. 

Проте місцеві ради прийнявши такі правила в період до 2011 року, не 

припинили їхню чинність, а в окремих випадках застосовують по сьогоднішній 

день. Наприклад, виконавчі органи Луцької, Черкаської та Дрогобицької та інших 

міських рад – при регулюванні благоустрою [436; 437; 438]. Така ситуація у 

черговий раз підкреслює відсутність узгодженості, як у нормотворчій так і у 

правозастосовній діяльності при вирішенні містобудівних питань окремими 

органами місцевого самоврядування. 

На нашу думку позбавлення місцевих рад права встановлювати свої правила 

регулювання забудови поселень було проведено без врахувань їхньої позитивної 

функції у правовому регулюванні містобудівної діяльності на місцевому рівні. 

Адже метою розроблення та затвердження місцевих правил регулювання 

забудови були визначення умов планування і забудови, встановлення правових та 

планувальних обмежень, дозволених видів використання земельних ділянок в 

межах функціональних зон поселень, а самі правила були нормативно-правовими 

актами, якими на основі затвердженої містобудівної документації встановлювався 

порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих 

земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень 

забудови. 

Зазначимо, що в умовах децентралізації та становлення інститутів 

об’єднаних територіальних громад наділення місцевих рад правом приймати 

місцеві правила регулювання забудови сприятиме удосконаленню структури 

документації з просторового планування (містобудівної документації), 

визначення складу та змісту усіх видів цієї документації; забезпечить чітке 

визначення функцій державних органів влади та місцевого самоврядування при 

розробленні, затвердженні та реалізації Генеральної схеми планування території 

України та усіх інших видів документації з просторового планування на 

регіональному та місцевому рівнях; істотно розширить повноваження органів 
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місцевого самоврядування щодо системи регулювання забудови та іншого 

використання територій і об'єктів  на територіях територіальних громад. 

Для врегулювання цього недоліку планується ч.1 ст.25 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» викласти в наступній редакції: 

«1. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, 

встановлюється місцевими правилами регулювання забудови – нормативно-

правовими актами органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до 

законодавства та генеральних планів. 

Порядок розроблення місцевих правил регулювання забудови, їх склад 

та зміст визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, 

містобудування». 

Під час розробки Містобудівного кодексу України відповідну норму 

пропонується включити у зазначений Кодекс. 

Фактично, важливішим є не стільки надання права на розробку таких 

правил, а встановити їх склад і зміст. Таким чином буде не лише підвищений 

адміністративний статус місцевих правил забудови, а створений дієвий 

інструмент для регулювання просторового розвитку на місцевому рівні. 

Доволі перспективним виглядає можливість вирішення місцевими 

правилами забудови низки суміжних із містобудуванням проблем. Тут можна 

застосувати досвід інших країн. Так, Кодекс будівельної практики 

Вестмінстерської міської ради покладає на замовника разом з підрядниками та 

субпідрядниками обов’язок докласти усіх можливих зусиль для 

працевлаштування місцевого населення у розмірі не менше 10% від штату 

працівників. З метою вільного доступу до праці на таких об’єктах роботодавець 

зобов’язаний повідомляти виконавчі органи міської ради про наявні вакансії [380, 

c.38]. 

Актуальним є впровадження платних адміністративних послуг, таких як 

експертиза документів, чи розгорнуті консультації спеціалістів з приводу питань 

історичної спадщини, поводження з будівельними відходами, питань 
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екологічного законодавства тощо. Таким чином для учасників містобудівних 

відносин буде створено додаткові можливості при реалізації нових проектів 

просторового розвитку та управлінні ризиками в містобудуванні. Це сприятиме 

регулюванню відносин на умовах паритетності, а не лише із застосуванням 

примусу. 

Невирішеними залишаються питання правового та організаційного 

регулювання розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності. Попри чинний Порядок розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, затверджений Наказом Мінрегіону 

21.10.2011 №244 [428], місцеві ради розробляють свої порядки розміщення 

тимчасових споруд, створюючи у такий спосіб свою, деколи протиправну, 

адміністративну практику регулювання цієї частини містобудівних 

правовідносин. Так, Львівська міська рада ухвалою №4526 від 23.04.2015 

затвердила Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності у м.Львові та Комплексну схему 

розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у 

м. Львові, яким встановила чітку процедуру отримання дозволу на розміщення 

тимчасової споруди, деталізувавши кожну стадію та її частину, що є позитивним 

фактором. Однак обумовила набуття права на встановлення тимчасових споруд 

виключно внаслідок укладення договору оренди окремих конструктивних 

елементів благоустрою, без вирішення земельних питань у порядку, 

встановленому Земельним кодексом України та Законом України «Про оренду 

землі» [429], що, на нашу думку, є сумнівним не лише з позицї приписів цих 

нормативно-правових актів, а й ставить під сумнів законність застосування 

встановлених порядком правових механізмів розміщення тимчасових споруд. 

Низка міських рад, наприклад Рівного [430], Чернівців [431], 

Миколаєва [13], Дрогобича [331], Карлівки [432], Южноукраїнська [433], селища 

Троїцького Луганської області [434] та інших поселень, своїми нормативно-

правовими актами обумовили інші способи встановлення правовідносин, 
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пов’язаних з розміщенням тимчасових споруд, – шляхом укладення договорів 

сервітуту земельної ділянки. 

Вирішення питань розміщення тимчасових споруд із застосуванням 

інституту сервітуту було започатковано внаслідок затвердження Постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 №982 Порядку розміщення малих 

архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності [435]. Однак, 

його норми, які явно не відповідали цивільному та земельному законодавству, 

породили практику встановлення сервітутів без відведення земельної ділянки для 

цілей землекористування. Незважаючи на те, що постанова втратила чинність 

25.05.2011 у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України іншої постанови 

№548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної 

документації» [176], практика встановлення сервітутів без відведення земельних 

ділянок існує [431, с.100-106.]. 

Врегулювання зазначеної проблеми потребує розробки на 

загальнодержавному рівні якісного законодавчо встановленого нормативно-

правового акту, що сприятиме забезпеченню однакової практики органів 

місцевого самоврядування по вирішенню питань щодо встановлення тимчасових 

споруд та забезпечення прав фізичних та юридичних осіб на здійснення 

підприємницької діяльності, а також прав територіальних громад щодо законності 

землекористування, пов’язаного із розміщенням тимчасових споруд. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Аналіз організаційно-правових аспектів регулювання містобудівної 

діяльності в європейських країнах та можливих шляхів удосконалення правового 

регулювання у цій сфері надають можливість зробити такі висновки. 

1.  Правове регулювання містобудівної діяльності муніципальними 

органами у держав Європи не є тотожним, а характеризується певними 
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особливостями: в одних державах регулювання здійснюється кодифікованими 

правовими актами, в інших – низкою окремих законів. 

2.  Органи архітектурно-будівельного контролю європейських держав не 

мають єдиного стандарту в своїй інституційній організації, у зв’язку з чим 

спостерігаються їхні характерні особливості та істотні відмінності, однак у 

більшості органи архітектурно-будівельного контролю знаходяться в системі 

державної виконавчої влади. В окремих державах інститут архітектурно-

будівельного контролю стоїть поза державними та муніципальними системами, а 

здійснюється недержавними самоврядними організаціями. 

3.  Незалежно від розбіжностей щодо підходів до процедур регулювання та 

особливостей національних законодавств, ефективність, стабільність та стійкість 

праворегулюючих систем у містобудуванні досягається шляхом чіткої 

виписаності правових норм, забезпечення їхньої зрозумілості та мінімізації 

адміністративного розсуду. 

4.  У частині законотворчої діяльності вважається за необхідним здійснити: 

а)  прийняти Містобудівний кодекс України, у якому: 

-  передбачити норми обов’язкового страхування професійної діяльності 

архітекторів, проектувальників та підрядників, чим забезпечити мінімізацію 

негативних наслідків унаслідок проектувальних та розрахункових помилок при 

складанні проектно-технічної документації; 

-  визначити інститут громадських слухань з питань регулювання 

містобудівної діяльності обов’язковим інститутом місцевого самоврядування, 

який не лише сприяє (як це визначає чинний статус), а забезпечує злагоджене і 

ефективне функціонування системи регулювання містобудівної діяльності на 

місцевому рівні; 

б)  прийняти Концепцію публічного управління в галузі будівництва, 

ключовими параметрами якої є: відкритий містобудівний кадастр, інтегрований із 

земельним кадастром, публічність усієї дозвільної документації у будівництві, 

обов’язкове страхування об’єктів, відповідальності, проектів будівництва. Її 

реалізація сприятиме удосконаленню процесів управління галуззю, спрощенню та 
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прискоренню дозвільних процедур у будівництві, зменшенню корупційних 

ризиків, покращенню інвестиційного клімату; 

в)  прийняти нормативно-правовий акт, направлений на регулювання 

нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування. Зазначене вирішення 

можливе шляхом прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти», у 

якому слід виписати основні принципи та процедуру прийняття органами 

місцевого самоврядування нормативно-правових актів. 

г) до прийняття Містобудівного кодексу України ч.1 ст.25 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» викласти в наступній редакції: 

«1. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, 

встановлюється місцевими правилами регулювання забудови – нормативно-

правовими актами органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до 

законодавства та генеральних планів. 

Порядок розроблення місцевих правил регулювання забудови, їх склад та 

зміст визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування». 

5.  Вважаємо за доцільне: 

-  створення управлінської схеми, у якій відповідальний нагляд за 

будівництвом об’єкту підрядником веде проектувальник із застрахованою 

цивільною відповідальністю за прийняття проектувальних рішень; 

-  наділення органів архітектурно-будівельного контролю контрольними 

повноваженнями лише в рамках законності прав на здійснення будівництва, а у 

кінцевому результаті при прийнятті об’єкту в експлуатацію перевіркою 

юридичних даних та геометричних параметрів об’єкту. 
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В И С Н О В К И 

Унаслідок проведеного дослідження вперше у вітчизняній адміністративно-

правовій науці визначено поняття, сутність та особливості адміністративно-

правового регулювання органами місцевого самоврядування містобудівної 

діяльності, а також охарактеризовано специфічні риси та нормативно-правову 

базу здійснення. З урахуванням цього сформульовано ряд наукових положень, 

висновків, пропозицій та практичних рекомендацій з удосконалення правового 

забезпечення та правозастосовної практики органів місцевого самоврядування у 

сфері регулювання містобудівної діяльності. Основні з них наведено нижче. 

1.  Містобудівна діяльність (містобудування) – це діяльність по 

формуванню і перетворенню середовища поселень (житлового, виробничого, 

інших його видів), виходячи з інтересів населення, перспектив соціально-

економічного розвитку, місцевих особливостей, з метою забезпечення 

сприятливих умов проживання, обмеження шкідливого впливу господарської та 

інших видів діяльності на навколишнє середовище містобудівними засобами, 

поліпшення екологічної ситуації, розвитку інженерної інфраструктури, 

формування естетичного життєвого простору населення, що у більш загальному 

вигляді можна охарактеризувати як організацію найбільш сприятливого 

середовища для життя людей. 

Предметом містобудівної діяльності на місцевому та регіональному рівнях є 

територіальна організація розселення, планування та забудова поселень 

(населених пунктів), їхній стійкий розвиток, збереження і захист історико-

культурної спадщини, охоронних зон, пам’яток містобудування, архітектури, 

монументального мистецтва, природно-ландшафтних комплексів та інших цінних 

у містобудівному відношенні об’єктів. 

Містобудівна діяльність за своєю організаційно-правовою природою є 

полісуб’єктним явищем, зміст якої характеризується локальним вирішенням, у 

вигляді створення об’єктів містобудування (архітектури, ландшафтного дизайну 

тощо), що в основному здійснюється на територіях місцевих територіальних 
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громад, зазвичай у їхніх інтересах та для забезпечення життєвих потреб як громад 

у цілому, так і її членів та референтних груп. 

2.  Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності 

органами місцевого самоврядування – це система дій та операцій, які 

здійснюються органами місцевого самоврядування у встановлених формах за 

допомогою певних методів та з використанням правових засобів, спрямованих на 

забезпечення цілеспрямованої діяльності суб’єктів містобудівних правовідносин з 

організації найбільш сприятливого простору для життя людей. 

3.  Процес еволюції системи актів правового регулювання містобудівної 

діяльності можна визначити як трансформацію філософських бачень та 

вербальних (неписаних) інформаційних носіїв в писані норми права, що 

забезпечували соціальні, політичні, економічні, життєдіяльні потреби населення, з 

широкою диференціацією містобудівних законоположень. 

4.  До системи нормативно-правових актів, що забезпечують 

адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами 

місцевого самоврядування України, поряд із Конституцією України, законами 

України та підзаконними актами, входять акти, що приймаються органами 

місцевого самоврядування: рішення рад та їх виконавчих комітетів, а також 

нормативно-правові документи затверджені цими актами: порядки, положення, 

інструкції, правила тощо. 

Під час розробки нормативно-правових актів, направлених на правове 

регулювання містобудівної діяльності, органи місцевого самоврядування 

застосовують різні правила нормотворчої техніки, що обумовлює різницю цих 

актів між собою за структурою та змістовним наповненням. Зокрема, при 

розробці положень про органи архітектурно-будівельного контролю 

зауважуються непоодинокі випадки відхилення від затвердженої Кабінетом 

Міністрів України форми нормативно-правового акту, не включення у їхні тексти 

обов’язкових правових норм. 

5.  Системою органів місцевого самоврядування, що здійснюють 

регулювання містобудівної діяльності, є сукупність організаційно самостійних 



206 
 

елементів системи місцевого самоврядування, утворених у встановленому 

законом порядку для виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, 

наділених з цією метою відповідними владними повноваженнями, направленими 

на регулювання містобудівної діяльності, які реалізуються у визначених законом 

правових та організаційних формах в інтересах відповідних територіальних 

громад. 

Система органів місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання 

містобудівної діяльності, включає: обласні та районні ради; сільські, селищні та 

міські ради; виконавчі комітети сільських, селищних, міських, районних у містах 

рад; органи державного архітектурно-будівельного контролю, створені міськими, 

селищними та сільськими радами; служби містобудівного кадастру, сільські, 

селищні, міські голови; постійні депутатські комісії міських, селищних, сільських 

рад з питань містобудівної діяльності; комісії з питань самочинного будівництва 

та інші утворені відповідно до законодавства організаційні елементи.  

6.  Засобами адміністративно-правового регулювання органами місцевого 

самоврядування містобудівної діяльності є однорідні за своїм характером та 

правовою природою групи адміністративних дій, які виступають інструментами 

для забезпечення органами місцевого самоврядування містобудівних завдань. 

Систему засобів адміністративно-правового регулювання містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування становлять: генеральне 

планування, зонування територій (зонінг), детальне планування, встановлення 

містобудівних умов та обмежень, видача будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки, видача дозволів на виконання будівельних робіт, затвердження 

проектної документації на будівництво об’єктів, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів, здійснення державного контролю у сфері 

архітектурно-будівельної діяльності, видача індивідуальних актів управління 

тощо. 

Під формою адміністративно-правового регулювання містобудівної 

діяльності слід розуміти зовнішній прояв управлінської діяльності органів 
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місцевого самоврядування у межах, наданих їм повноважень, яка здійснюється з 

метою впорядкування містобудівної діяльності. 

7.  Адміністративний примус у діяльності органів місцевого 

самоврядування є елементом системи регулювання містобудівної діяльності, який 

забезпечує дієвість механізму профілактики та усунень порушень містобудівного 

законодавства. Система засобів адміністративного примусу у сфері 

містобудування, що застосовуються органами місцевого самоврядування, 

охоплює: перевірку документів; безперешкодний доступ до місць будівництва 

об’єктів та до об’єктів, які підлягають обов’язковому обстеженню; огляд об’єктів 

будівництва; анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт; видачу приписів органу архітектурно-

будівельного контролю; адміністративне стягнення. 

8.  Правове регулювання містобудівної діяльності муніципальними 

органами у державах Європи не є тотожними, а характеризуються певними 

особливостями: в одних – регулювання здійснюється кодифікованими правовими 

актами, в інших – низкою окремих законів. Органи архітектурно-будівельного 

контролю європейських держав не мають єдиного стандарту в своїй інституційній 

організації, однак у переважній більшості органи архітектурно-будівельного 

контролю знаходяться в системі державної виконавчої влади. В окремих державах 

інститут архітектурно-будівельного контролю стоїть поза державними та 

муніципальними системами, а здійснюється недержавними самоврядними 

організаціями. Стійкість праворегулюючих систем у містобудуванні досягається 

шляхом чіткої виписаності правових норм, забезпечення їхньої зрозумілості та 

мінімізації адміністративного розсуду. 

9.  У частині законотворчої діяльності вважається за необхідне: 

а) до прийняття Містобудівного кодексу України ч.1 ст.25 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» викласти в наступній редакції: 

«1. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, 

встановлюється місцевими правилами регулювання забудови – нормативно-
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правовими актами органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до 

законодавства та генеральних планів. 

Порядок розроблення місцевих правил регулювання забудови, їх склад та 

зміст визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування». 

У процесі розробки проекту Містобудівного кодексу України включити 

таку норму у його текст. 

б)  прийняти Містобудівний кодекс України, у якому: 

-  передбачити норми обов’язкового страхування професійної діяльності 

архітекторів, проектувальників та підрядників, чим забезпечити мінімізацію 

негативних наслідків проектувальних, розрахункових та будівельних помилок 

допущених суб’єктами містобудування при складанні проектно-технічної 

документації та виконанні будівельних робіт; 

-  надати територіальним громадам право розробляти місцеві та регіональні 

правила регулювання забудови; 

-  визначити інститут громадських слухань з питань регулювання 

містобудівної діяльності обов’язковим інститутом місцевого самоврядування, 

який не лише сприяє (як це визначає чинне законодавство), а забезпечує 

злагоджене й ефективне функціонування системи регулювання містобудівної 

діяльності на місцевому рівні; 

-  надати органам архітектурно-будівельного контролю повноваження щодо 

здійснення контролю лише в рамках дотримання забудовниками законності прав 

проведення будівництва, а у кінцевому результаті, при прийнятті об’єкту в 

експлуатацію, перевірки юридичних даних та геометричних параметрів об’єкту; 

-  повноваження нагляду за будівництвом підрядником об’єкту надати 

проектувальнику із застрахованою цивільною відповідальністю за прийняття 

проектувальних рішень; 

б)  прийняти Концепцію публічного управління в галузі будівництва, 

ключовими правовими засадами якої є: відкритий містобудівний кадастр, 

інтегрований із земельним кадастром, публічність усієї дозвільної документації у 
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будівництві, обов’язкове страхування об’єктів та відповідальності проектантів 

будівництва. Реалізація Концепції сприятиме удосконаленню процесів управління 

галуззю, спрощенню та прискоренню дозвільних процедур у будівництві, 

зменшенню корупційних ризиків, покращенню інвестиційного клімату; 

в)  прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти», направлений 

на регулювання нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування, у 

якому слід виписати основні принципи та процедуру прийняття органами 

місцевого самоврядування нормативно-правових актів. 

10.  З метою усунення прогалин у правовому регулюванні запобігання 

зловживань застосування інституту перевірки у містобудівній діяльності, 

вдосконалення правового регулювання процедур її проведення та вирішення 

проблем нормативної невизначеності з цих питань, запропоновано доповнити ч.3 

ст.4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» наступними абзацами: 

«Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта 

господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Якщо законодавством України для суб’єкта містобудівної діяльності не 

передбачено обов’язку встановлювати правила внутрішнього трудового 

розпорядку, то планові та позапланові перевірки здійснюються в денний час з 9 

години до 20 години». 

У процесі розробки проекту Містобудівного кодексу України включити 

таку норму у його текст. 
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Ольховський, Є. Ольховський // Віче. - 1995. - №10. - С.6-14. 

425. Панов, М.І. До проекту Закону України «Про нормативні правові акти» 

/ М.І. Панов, М.П. Воронов // Акад. прав. наук України. - 1995. - №4. - С.139-163. 

426.  Петришина, М.О. Нормотворчі повноваження органів місцевого 

самоврядування / М.О. Петришина / Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: Зб. наук. праць / голов. ред. д.ю.н., проф. Ю.П. Битяк. - Х.: 

Право; НДІ держ. буд. та місц. самовряд. АПрН України, 2008. - Вип. 15. - С.128-135. 

427.  Погорілко, В. Стратегія і тактика законотворення / В. Погорілко, М. 

Малишко // Віче. - 1993. - №4. - С.49-57. 

428.  Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності : Наказ від 21.10.2011 №244. [Електрон 

ний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1330-11 

429.  Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові та Комплексної 

схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності 

у м. Львові : Ухвала Львівської міської ради №4526 від 23.04.2015. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/ 91c21bb 

29b2b4f47c22571340037f910/4ca0ee2e5e8e2 ff6c2257e500031b998?OpenDocument 

430.  Про затвердження Порядку укладення договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту території в м. Рівному : Рішення Рівненської 

міської ради. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.city-

adm.rv.ua/RivnePortal/Services/FeedDocumentFile.ashx?id =2148 

431.  Про затвердження Порядку розміщення і функціонування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Чернівців 

: Рішення Чернівецької міської ради від 25.04.2013 №848. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://chernivtsy.eu/portal/f/mr/ses2013035-848.doc 

432.  Про затвердження Порядку укладання договорів про встановлення 

особистого строкового сервітуту у м. Карлівка : Рішення Карлівської міської ради 

Полтавської області від 13.09.2016. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://karlivka.ucoz.ua/11sesiy/servitut_porjadok_2016_r.doc 

433.  Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території міста Южноукраїнська 

Миколаївської області : Рішення Южноукраїнської міської ради №73 від 

28.01.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yu.mk.ua/uploads/files/ 

2016/ 2/8/012496cbd1807ed0e426fd97b19b7b55.doc 

434.  Про затвердження типового договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприєм-

ницької діяльності : Рішення Троїцької селищної ради. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://troitskoerada.ucoz.org/publ/dokumenty/tipovij_dogovir_pro_ 

vstanovlennja_osobistogo_strokovogo_servitutu_pid_timchasovoju_sporudoju_dlja_pro

vadzhennja_pidpriemnickoji_dijalnosti/2-1-0-68 

435.  Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для 

провадження підприємницької діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України 
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від 26.08.2009 №982. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/982-2009-п 

436.  Про затвердження Правил благоустрою м. Луцька : Рішення Луцької 

міської ради від 29.07.2009 №44/2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.lutskrada.gov.ua/documents/ pro-pravila-blagoustroyu-mista.../10770 

437.  Про затвердження Правил благоустрою міста Черкаси : Рішення 

Черкаської міської ради від 11.11.2008 №4-688. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://rada.cherkassy.ua/_upload/Pravyla%20blahoustroyu%20zi% 

20zminamy%2021%2003%202013.doc 

438.  Про затвердження Правил благоустрою м. Дрогобича : Рішення 

Дрогобицької міської ради від 25.10.2013 №1151. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://new.drohobych-rada.gov.ua/na/2013/rish_ses_1151.pdf  

https://new.drohobych-rada.gov.ua/na/2013/rish_ses_1151.pdf
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                                                                                                                           ДОДАТОК  А 

П Е Р Е Л І К 

підзаконних нормативно-правових актів виданих на виконання 

Закону України «Про регулювання містобудівної дільності» 
 

1.  Про затвердження Порядку та умов обов’язкового державного страхування 

посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1995 №227. 

2.  Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461. 

3.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

11.12.2007 №811 МОЗ України; Наказ від 19.04.2011 №223. 

4.  Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V 

категорій складності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №557. 

5.  Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення 

їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560. 

6.  Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на 

будівництво об’єктів : Наказ Мінрегіон України від 16.05.2011 №45. 

7.  Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-

будівельного контролю : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №553. 

8.  Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих 

видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №554. 

9.  Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, 

що здійснюють експертизу проектів будівництва : Мінрегіон України; Наказ від 

23.05.2011 №53. 

10.  Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної 

документації : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №548. 

11.  Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні : Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.05.2011 №555. 

12.  Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним 

земельним кадастрами : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №556 

13.  Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної 

інспекції, її територіальних органів та їх працівників : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.05.2011 №558. 

14.  Про містобудівний кадастр : Постанова Кабінету Міністрів України; 

Положення від 25.05.2011 №559. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/227-95-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/227-95-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/548-2011-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/548-2011-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF
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15.  Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного 

плану населеного пункту : Мінрегіон України; Наказ від 02.06.2011 №64. 

16.  Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС: Наказ 

МНС України від 06.06.2011 №567. 

17.  Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних 

(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських 

(присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II 

категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і 

проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж 

: Мінрегіон України; Наказ від 24.06.2011 №91. 

18.  Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають 

право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів 

Мінрегіон України; Наказ від 24.06.2011 №92. 

19.  Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки : Мінрегіон України; Наказ від 05.07.2011 №103. 

20.  Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради 

: Мінрегіон України; Наказ від 07.07.2011 №108. 

21.  Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки, їх склад та зміст : Мінрегіон України; Наказ від 

07.07.2011 №109. 

22.  Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та 

обмеження не надаються : Мінрегіон України; Наказ від 07.07.2011 №109. 

23.  Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу 

Мінрегіон України; Наказ, від 01.09.2011 №170. 

24.  Про внесення змін до Правил пожежної безпеки для об’єктів МНС України 

та Правил проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок 

аерозольного пожежогасіння : МНС України; Наказ від 10.10.2011 №1075. 

25.  Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності Мінрегіон України; Наказ від 

21.10.2011 №244. 

26.  Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації : 

Мінрегіон України; Наказ від 16.11.2011 №290. 

27.  Про внесення змін до Правил улаштування та експлуатації систем 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах : 

МНС України; Наказ від 28.11.2011 №1244. 

28.  Про внесення змін до Правил пожежної безпеки для культових споруд : 

МНС України; Наказ від 28.11.2011 №1245. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0756-11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0903-11
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29.  Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Б 1.1-12:2011 

«Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)» : Мінрегіон 

України; Наказ від 15.12.2011 №345. 

30.  Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення приймально-

здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та 

підпору повітря будинків і споруд : МНС України; Наказ від 15.10.2012 №1257. 

31.  Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції України від 01.03.2013 

№39 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних 

послуг щодо виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта» : Держархбудінспекція; Наказ 

від 28.03.2014 №68. 

32.  Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення 

технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 

дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських 

будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій 

складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт : Мінрегіон 

України; Наказ, від 24.04.2015 №79. 

33.  Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного 

контролю : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №671. 

34.  Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-

будівельного нагляду : Постанова Кабінету Міністрів України; від 19.08.2015 №698. 

35.  Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в 

експлуатацію об’єктів будівництва Постанова Кабінету Міністрів України; 

від 12.04.2017 №257. 

36.  Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та 

обмежень : Мінрегіон України; Наказ від 31.05.2017 №135. 

37.  Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують 

документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не 

підлягає прийняттю в експлуатацію : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 07.06.2017 №406. 

38.  Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво 

об’єктів : Мінрегіон України; Наказ від 15.08.2017 №204. 

39.  Порядок формування та ведення переліку експертних організацій, що 

здійснюють експертизу проектів будівництва : Мінрегіон України; Наказ 

від 15.08.2017 №204. 

40.  Про затвердження форми паспорта об’єкта будівництва : Мінрегіон України; 

Наказ від 10.11.2017 №298. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0714-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0714-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1140-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1140-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1141-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1141-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1460-17
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Додаток Б 

СТРУКТУРА* 

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*  У цій схемі структури виконавчих органів відображено ті, які наділені містобудівними функціями

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Інспекція 

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю у м. Львові 
Департамент містобудування Департамент розвитку Департаменту житлового 

господарства та інфраструктури 

Управління екології 

та ландшафтного 

планування 

 

Управління 

архітектури та 

урбаністики 

Управління 

регулювання 

забудови  

 

Управління 

земельних 

ресурсів  

 

Управління охорони 

історичного 

середовища 

Управління 

капітального 

будівництва  

 

Служба 

містобудівному 

кадастру 
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ДОДАТОК  В 

Р Е З У Л Ь Т А Т И 

прямих відкритих опитувань направлених на з’ясування основних чинників, що обумовлюють виникнення 

цивільних та публічно-правових спорів у сфері містобудівних відносин та чинників, що гальмують розвиток 

містобудування на місцевому рівні 

А. Основні чинники, що обумовлюють виникнення цивільно-правових та публічно-правових спорів у сфері 

містобудівних відносин на місцевому рівні. 

Б. Основні чинники, що гальмують розвиток містобудування на місцевому рівні. 
 

 Чинники 

 
     Фокус групи 

Суперечливість 

національного 

законодавства 

Низька якість 

правових актів 

місцевого 

самоврядування 

Правовий нігілізм 

забудовників 

Корупційні 

чинники 

Інші 

чинники 

А Б А Б А Б А Б А Б 

Депутати місцевих рад 41(82%) 39(76%) - - 8(16%) 1(2%) 1(2%) 9(18%) - 1(2%) 

Службовці виконавчих органів 

місцевого самоврядування 

32(64%) 29(58%) 2(4%) 3(6%) 9(18%) 6(12%) 5(10%) 3(6%) 2(4%) 2 

Службовці Державної архітектурно-

будівельної інспекції України 

14(28%) 24(48%) 26(52%) 16(32%) 8(16%) 5(10%) 1(2%) 2(4%) 1(2%) 3(6%) 

Представники девелоперських 

компаній 

6(12%) 11(22%) 27(54%) 11(22%) - - 16(32%) 27(54%) 1(2%) 1(2%) 

Самозайняті суб’єкти містобудівної 

діяльності (архітектори, інженери 

будівельники, експерти). 

4(8%) - 35(70%) - 5(10%) - 4(8%)  2(4%) - 

Судді 3(6%) 14(28%) 28(56%) 17(34%) 25(50%) 1(2%) 1(2%) 8(16%) 1(2%) 2(4%) 

Громадяни не пов’язані з жодною 

вищезазначеною категорією 

5(10%) 11(22%) 6(12%) 8(16%) - - 38(76%) 33 1(2%) 1(2%) 

 


