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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ НЕРУХОМОСТІ» 
 
 
 

04.06.2019      Міністерство регіонального розвитку, 
       будівництва та житлово-комунального 
       господарства 
 
Щодо проекту Концепції реформування та  
розвитку системи державного архітектурно-будівельного 
контролю на період до 2020 року 
 

Шановні панове! 
 

 Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та повідомляємо про 
наступне. 
 Експертами ВГО «Український клуб нерухомості» прийнято участь у розробці 
проекту Концепції реформування та розвитку системи державного архітектурно-
будівельного контролю на період до 2020 року (далі – «Концепція»). Зведені 
пропозиції експертів, що наведені у додатку до цього листа, було надіслано 
20.05.2019 електронною поштою до Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства (BezrukovaIV@minregion.gov.ua) 
та Державної архітектурно-будівельної інспекції (dabi@dabi.gov.ua) для розгляду 
протягом засідань робочої групи та врахування під час підготовки проекту Концепції. 
 
 Щодо наданого проекту Концепції та Плану заходів щодо її реалізації просимо 
прийняти до уваги наступні зауваження. 
 

1. 1. Розділ Концепції «Аналіз причин виникнення проблеми» неповно і 
необ’єктивно розкриває чинники, що призвели до існуючого незадовільного 
стану системи архітектурно будівельного контролю та нагляду (далі – 
«система»). Зокрема, основними причинами названо «недієвість механізмів 
притягнення до відповідальності у сфері містобудівної діяльності (як 
посадових осіб держархбудконтролю, так і інших суб’єктів містобудівної 
діяльності)». Така теза є хибною, оскільки притягнення до відповідальності 
суб’єктів містобудівної діяльності (учасників ринку та посадових осіб ДАБІ) 
апріорі неспроможне вплинути на ключові причини негативних явищ системи.  

 
На думку експертів ВГО «Український клуб нерухомості» причинами виникнення 
проблем у діяльності системи є: 

а) Невідповідність мети діяльності системи здійсненню двох основних функцій: (І) 
СЕРВІСНОЇ ФУНКЦІЇ - надання адміністративних послуг у галузі будівництва; (б) 
КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ - захисту публічних інтересів при здійсненні будівельної 
діяльності (припинення самочинного будівництва; попередження порушень 
нормативно-правових та нормативно-технічних актів, що створюють загрозу безпеці 
людей). 

b) Надмірність функціоналу, що не дозволяє ДАБІ та іншим органам архітектурно-
будівельного контролю та нагляду (далі – «ДАБІ») концентруватися на здійсненні 
основних функцій щодо реалізації мети діяльності системи; 
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с) Перевага втручально-каральних функцій у діяльності ДАБІ над сервісно-
консультативними, що не дозволяє досягти балансу між потребами ринку та 
публічними інтересами; 

d) Неефективна побудова процесів здійснення контрольно-наглядових 
повноважень та надання адміністративних послуг; 

e) Неефективна організаційна структура органів ДАБІ, що зумовлює інституційну 
слабкість й неспроможність як задовольнити потреби ринку, так і забезпечити 
досягнення публічних інтересів; 

f) Абстрактність і відсутність диференційованості складів адміністративних 
правопорушень за якими здійснюється притягнення до відповідальності органами 
ДАБІ; 

g)  Відсутність практики надання якісних та змістовних роз'яснень з питань, що 
належать до компетенції ДАБІ; 

h) Численні прояви корупції, що, на думку учасників ринку, набула системного 
характеру, а також відсутність дієвих механізмів у попередженні і запобіганні їй;   

i) Можливість ДАБІ України втручатися у реєстраційні дії територіальних органів 
архітектурно-будівельного контролю та відсутність автоматичної реєстрації. 
  

1.2. Розділ Концепції «Аналіз причин виникнення проблеми» серед основних 
причин названо «невідповідність рівня якості адміністративних послуг в 
умовах розвитку сучасних технологій та глобальної інформатизації 
процесів, низький рівень поінформованості суспільства». Така теза не 
відповідає дійсності, оскільки впровадження сучасних технологій та 
інформатизації процесів неспроможне змінити сутність діяльності системи, 
а значить є нездатним до виправлення незадовільного рівня 
функціонування системи. 
  

Необхідно зауважити при цьому, що диджиталізація процесів надання 
адміністративних послуг та процесів контролю і нагляду виконує важливу 
допоміжну роль; експерти ВГО «Український клуб нерухомості» усіляко підтримують 
розробку та впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва.    
 

2.1. Розділом «Мета Концепції» зазначено, що вона прагне здійснити 
«комплексне розв’язання проблемних питань функціонування системи 
державного архітектурно-будівельного контролю, спрямованих на 
впорядкування будівельної діяльності в Україні, забезпечення її 
стабільного розвитку та підвищення інвестиційної привабливості 
будівельної галузі». На нашу думку, запропоновані проектом варіанти 
оптимального розв’язання проблеми та план заходів щодо її реалізації 
неспроможні досягти поставленої мети.  

 
3.1.    Розділ «Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк реалізації Концепції» 

містить пропозицію щодо «запровадження поетапного контролю за 
виконанням робіт на об’єкті будівництва», щодо якого в проекті Плану 
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заходів щодо її реалізації (п.3 Р ІІ) запропоновано внести зміни до Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності». На думку експертів, 
розширення обсягу втручальних повноважень ДАБІ є неприйнятним і 
шкідливим для ринку, оскільки призведе до мультиплікації корупційних 
ризиків і посилення корупціогенних факторів у діяльності системи, що 
істотно погіршить існуюче становище. Пропонуємо виключити цей 
підпункт з Плану заходів.  

3.2.    Розділ «Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк реалізації Концепції» 
містить пропозицію щодо зміщення пріоритету роботи ДАБІ «з виявлення 
порушень під час будівництва на їх запобігання». Втім, задля досягнення 
цього пропонується створити єдиний реєстру МБУ та будівельних 
паспортів, а також державного реєстру висновків експертизи. Вважаємо, 
такі заходи не відповідають заявленій меті, оскільки вони не здатні 
посилити консультативно-дорадчий компонент у діяльності ДАБІ.   

3.3.    Розділ «Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк реалізації Концепції» 
містить пропозицію щодо підвищення відповідальності ДАБІ шляхом 
«посилення відповідальності посадових осіб органів держархбудконтролю 
за вчинені правопорушення у сфері містобудівної діяльності». Поза 
увагою проекту Концепції залишено впровадження відповідальності 
керівництва ДАБІ за неналежну організацію функціонування системи. 
Так, проект не включив пропозицію експертів щодо запровадження 
персональної відповідальність керівництва ДАБІ та територіальних 
підрозділів за неякісне надання послуг та порушення закону при здійсненні 
контрольних функцій на підставі визначених кількісних показників (KPI). 
Впровадження моніторингу результатів надання послуг та контрольних 
функцій із механізмом притягнення до відповідальності при порушенні KPI 
також не знайшло свого відображення. 

3.4.  Підпункт 5 Розділу ІІ Плану заходів щодо реалізації Концепції вказує на 
необхідність «Впровадження механізму контролю за порядком 
обстеження та паспортизації прийнятих в експлуатацію об’єктів 
будівництва». Вважаємо, що додаткове розширення повноважень ДАБІ не 
дозволить концентруватися на здійсненні основних функцій, натомість 
посилюючі втручальні повноваження та створюючи додаткові корупціогенні 
фактори. Концепція жодним чином не згадує про необхідність вжиття цього 
заходу, відтак незрозумілим є яким чином цей захід є необхідним для 
реформування ДАБІ. Пропонуємо виключити цей підпункт з Плану заходів.   

3.5.   Підпункт 9 Розділу ІІ Плану заходів щодо реалізації Концепції пропонує 
здійснити «перегляд повноважень та організаційної структури 
Держархбудінспекції». Втім, за наслідком такого перегляду індикатором 
виконання зазначена «Оновлена організаційна структура, затверджена в 
установленому порядку». Звертаємо увагу, що задекларований намір 
перегляду повноважень потребує внесення змін до законів та 
підзаконних актів і не може обмежуватись лише зміною організаційної 
структури ДАБІ, оскільки такі зміни неспроможні досягти мети 
реформування системи. Проект Концепції не включив пропозиції експертів 
щодо виключення ДАБІ з процесу приймання в експлуатацію усіх об’єктів, 
крім об’єктів, що можуть створювати підвищену небезпеку, а також 
делегування сервісних повноважень ДАБІ саморегулівним організаціям або 
кваліфікованим і допущеним учасникам ринку. 
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Пропозиції експертів ВГО «Український клуб нерухомості» щодо  
реформування системи архітектурно‐будівельного контролю та нагляду 

 
Система  архітектурно‐будівельного  контролю  та  нагляду,  що  наразі  функціонує  в  країні,  не 

задовольняє потреби ринку та штучно гальмує розвиток будівельної  галузі.  Така ситуація негативно 

відбивається  на  залученні  інвестицій  до  ринку  нерухомості  України,  стримує  ріст  валового 

внутрішнього продукту, створює корупціогенні фактори у роботі будівельної галузі.   

Головними вадами існуючої системи архітектурно‐будівельного контролю та нагляду є: 

1. Відсутність  чіткого  формулювання  мети  діяльності  системи  архітектурно‐будівельного 

контролю  та  нагляду,  якими  мають  насамперед  бути:  (а)  СЕРВІСНІ  ФУНКЦІЇ  ‐  надання 

адміністративних  послуг  у  галузі  будівництва;  (б)  КОНТРОЛЬНІ  ФУНКЦІЇ  ‐  захист  публічних 

інтересів  при  здійсненні  будівельної  діяльності  (припинення  самочинного  будівництва; 

попередження порушень нормативно‐правових та нормативно‐технічних актів, що створюють 

загрозу безпеці людей); 

2. Надмірність  функціоналу,  що  не  дозволяє  ДАБІ  концентруватися  на  здійсненні  основних 

повноважень щодо реалізації мети діяльності системи архітектурно‐будівельного контролю та 

нагляду; 

3. Перевага втручально‐каральних функцій у діяльності ДАБІ над сервісно‐консультативними, що 

не дозволяє досягти балансу між потребами ринку та публічними інтересами; 

4. Неефективна побудова процесів здійснення контрольно‐наглядових повноважень та надання 

адміністративних послуг; 

5. Неефективна  організаційна  структура  ДАБІ,  що  зумовлює  інституційну  слабкість  й 

неспроможність  як  задовольнити  потреби  ринку,  так  і  забезпечити  досягнення  публічних 

інтересів; 

6. Абстрактність  і  відсутність  диференційованості  складів  адміністративних  правопорушень  за 

якими здійснюється притягнення до відповідальності органами ДАБІ; 

7.  Відсутність  практики  надання  якісних  та  змістовних  роз'яснень  з  питань,  що  належать  до 

компетенції ДАБІ; 

8. Численні прояви корупції, що на думку учасників ринку набула системного характеру, а також 

відсутність дієвих механізмів у попередженні і запобіганні їй;   

9. Можливість  ДАБІ  України  втручатися  у  реєстраційні  дії  територіальних  органів  ДАБІ  та 

відсутність автоматичної реєстрації.  

Для подолання зазначених вище вад пропонуються наступні механізми реформування системи 

архітектурно‐будівельного контролю та нагляду: 

Вада  Механізм усунення  Результат 

1. Мети діяльності системи 
архітектурно‐
будівельного  контролю 
та нагляду не відповідає 
очікуванням ринку 

Перегляд  і  зміни  законодавства 
щодо завдань діяльності ДАБІ 

Законодавство  закріплює  дві 
основні  мети  діяльності 
системи: 1.  СЕРВІСНУ  з надання 
адміністративних  послуг;  та 
2.КОНТРОЛЬНУ  із  захисту 
публічних  інтересів  у 
будівельній діяльності. 

2. Надмірність функціоналу 
ДАБІ 

А.  Аудит  повноважень  ДАБІ  на 
предмет  їх  відповідності  меті 
діяльності системи; 

ДАБІ  виконує  лише  ті 
повноваження,  які  є 
необхідними  і  достатніми  для 
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Б.  Виключення  повноважень, 
що  є  надмірними  і  такими,  що 
не відповідають меті діяльності. 
В.  Запровадження  ефективних 
механізмів реагування на істотні 
випадки  порушення 
містобудівного  законодавства, 
визначення  критеріїв 
"істотності" таких випадків. 

виконання  сервісних  та 
контрольних функцій.  
 
Контрольну  функцію  обмежено 
захистом  публічних  інтересів 
при  здійсненні  будівельної 
діяльності, а саме: 

‐ припиненням 
самочинного 
будівництва; 

‐ попередженням 
порушень  нормативно‐
правових  та 
нормативно‐технічних 
актів,  що  створюють 
загрозу безпеці людей. 

 
ДАБІ  виключено  з  процесу 
приймання  в  експлуатацію  усіх 
об’єктів,  крім  об’єктів,  що 
можуть  створювати  підвищену 
небезпеку  (наприклад,  житло 
вище 4 поверхів і т.п.). 
 
ДАБІ  отримає  можливість 
оперативно реагувати на  істотні 
правопорушення. 

3. Перевага  втручально‐
каральних  функцій  над 
адміністративно‐
сервісними 

Законодавче  закріплення 
пріоритету  функцій  ДАБІ  з 
надання  адміністративних 
послуг  та  консультативно‐
дорадчих  функцій  над 
контрольно‐наглядовими: 

‐ Затверджено  детальні 
технологічні  картки  із 
надання  усієї 
номенклатури 
адміністративних  послуг 
усіма  територіальними 
підрозділами  ДАБІ  та 
центральним апаратом; 

‐ створено  єдину  систему 
електронного 
документообігу  з 
включенням  до  неї 
учасників  будівельної 
діяльності; 

‐ впровадження 
механізму  контролю  за 
неналежним  наданням 
адміністративних  послуг 
та  відповідальності  за 
порушення  у  наданні 
послуг.   

Пріоритетами  діяльності  ДАБІ  є 
в порядку спадання: 

‐ надання 
адміністративних 
послуг; 

‐ виконання 
консультативно‐
дорадчих функцій; 

‐ превенція  порушень  у 
будівельній діяльності; 

‐ здійснення  контрольно‐
наглядових 
повноважень; 

‐ притягнення  до 
відповідальності. 
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4. Неефективна  побудова 
процесів  здійснення 
повноважень 

Аудит  процесів  надання 
адміністративних  послуг  та 
здійснення  контрольно‐
наглядових повноважень. 
Документування  та  зміни 
існуючих  процесів  задля 
ефективного  виконання  мети 
діяльності системи.  
 

Повноваження  ДАБІ 
реалізуються  у  ефективний  та 
прозорий  для  учасників 
будівельної діяльності спосіб: 

‐ Всі  процеси  надання 
послуг  задокументовано 
і затверджено; 

‐ Всі  територіальні  органи 
ДАБІ  однаково  слідують 
затвердженим 
процесам 
(територіальний 
партикуляризм  і 
розбіжності  у  наданні 
послуг відсутні); 

‐ Послуги  надаються 
територіальним 
органом,  що 
максимально 
наближений  до  об’єкту 
будівництва; 

‐ Реалізовано  можливість 
делегування  сервісних 
повноважень  ДАБІ 
саморегулівним 
організаціям  або 
кваліфікованим  і 
допущеним  учасникам 
ринку.  

5. Неефективна 
організаційна структура 

Зміна існуючої структури ДАБІ зі 
створенням  Архітектурно‐
Будівельної  Служби  та 
Архітектурно‐Будівельної 
Інспекції . 
Внесено  зміни  до 
законодавства  щодо 
можливості  делегування 
сервісних  функцій 
саморегулівним  організаціям 
або  кваліфікованим  і 
допущеним учасникам ринку. 
 
 

Архітектурно‐Будівельна 
Служба  –  виконує  усі  сервісні 
функції  в  усіх  областях  України 
та  м.Києві;  Архітектурно‐
Будівельна  Інспекція  –  виконує 
контрольно‐наглядові функції. 
Сервісні  функцій  делеговано 
саморегулівним  організаціям 
або  кваліфікованим  і 
допущеним  учасникам  ринку, 
замовник  може  обирати  між 
отриманням  послуг  в 
Архітектурно‐Будівельній 
Службі  або  у  суб’єкта,  якому 
повноваження делеговано. 

6. Абстрактність  складу 
правопорушень 

Зміни  до  КпАПУ  та  Закону 
України  «Про  відповідальність 
за  правопорушення  у  сфері 
містобудівної діяльності» 

Відповідальність  має  бути 
диференційовано  наступним 
чином: 

‐ Значні  штрафи  мають 
накладатися  у  випадку 
порушень,  що 
кваліфікуються  як 
самочинне  будівництво 
або  створюють  загрозу 
безпеці  чи  порушують 
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права  груп  населення, 
що  потребують 
особливого  захисту 
(правила  доступу  мало 
мобільних  груп 
населення тощо); 

‐ Усі  інші  порушення 
мають  призводити  до 
попереджень і лише при 
повторному вчиненні до 
фінансових  санкцій  та 
усунення  з  ринку 
(позбавлення 
ліцензій/сертифікатів).   

7. Відсутність  практики 
надання  якісних 
роз'яснень  

Передбачити  в  Положенні  про 
ДАБІ  обов'язок  надання 
роз’яснень  з  питань,  що 
належать до його компетенції. 
 
Окремо  врегулювати  строки 
підготовки,  обов'язкові 
структуру  та  формат  надаваних 
відповідей  (за  необхідності  їх 
погодження з Мінрегіоном) для 
уникнення  простого  цитування 
нормативно‐правових актів. 

Формування  єдиної  та 
прогнозованої  практики 
діяльності  органів  ДАБІ  щодо 
недостатньо  врегульованих 
законодавством  /  суперечливих 
питань.  

8. Системна корупція  Зменшення  функціоналу  ДАБІ 
(дерегулювання)  відповідно  до 
визначеної мети діяльності; 
Зміни  організаційної  структури 
ДАБІ  відповідно  до 
переглянутого функціоналу. 
Документування  усіх  процесів 
здійснення повноважень; 
Впровадження  прозорого 
документообігу  та  процедури 
надання послуг; 
Персональна  відповідальність 
керівництва  ДАБІ  та 
територіальних  підрозділів  за 
неякісне  надання  послуг  та 
порушення  закону  при 
здійсненні контрольних функцій 
на  підставі  визначених 
кількісних показників (KPI). 
Впровадження  моніторингу 
результатів  надання  послуг  та 
контрольних  функцій  із 
механізмом  притягнення  до 
відповідальності при порушенні 
KPI. 
Перегляд  законодавства  щодо 
відповідальності  за  порушення 
в будівельній діяльності. 

Системну  корупція  в 
будівельній  діяльності 
подолано.  Інвестування  у 
будівництво  зростає.  Галузь 
стало  розвивається,  щорічно 
збільшуючи валовий внутрішній 
продукт.  
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Делегування  сервісних  функцій 
ДАБІ  саморегулівним 
організаціям  та/або 
кваліфікованим  і  допущеним 
учасникам ринку 

9. Наявність  т.н.  "кнопки  в 
Києві".  
 
Можливість  ДАБІ 
України  втручатися  в 
здійснені  на  місцях 
реєстраційні  дії  в 
єдиному  реєстрі 
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  (далі  ‐ 
реєстр). 
 
Зокрема  це  можливо 
через  відсутність 
автоматичної  реєстрації 
‐  проходження  всіх 
реєстраційних  записів, 
які  здійснені  на  місцях 
через  штучний  «фільтр» 
ДАБІ  України  перед  їх 
фінальною  реєстрацією. 
Це  дозволяє  ДАБІ 
України  здійснювати 
вирішальний  вплив  на 
всю  дозвільну 
процедуру.  Наприклад, 
(1)  здійснювати 
втручання  щодо 
реєстраційних  номерів, 
(2) взагалі не пропускати 
певну  реєстрацію 
(тримаючи  її  у 
"підвішеному  стані" 
упродовж  тривалого 
часу, хоча відповідно до 

Запровадження  автоматичної 
реєстрації  та  усунення  технічної 
можливості  втручання  ДАБІ 
України  в  існуючі  записи, 
здійснені  на  місцях  та 
впровадження  системи 
blockchain. 
 
Залишення  за  ДАБІ  України 
лише  обмежених  функцій 
адміністрування реєстру. 
 

Дійсна  децентралізація  ДАБІ, 
усунення  можливості  впливу 
зацікавлених  осіб  на  діяльність 
територіальних органів ДАБІ. 
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ч.3  ст.34  ЗУ  "Про 
регулювання 
містобудівної 
діяльності"  реєстрація 
повинна  здійснюватися 
протягом  одного 
робочого  дня  з  дня  її 
отримання), 
(3)  змінювати  в 
«ручному  режимі» 
позитивне  рішення  на 
негативне і навпаки. 

 

Будемо раді надати усі необхідні коментарі та додаткову інформацію. 

З повагою, 

ВГО «Український клуб нерухомості» 

 

 

 

 

 
Виконавці: Владислав Кисіль 044 234 36 19 @v.kysil@kpdconsulting.com.ua;  
Олег Бойчук 044 230 60 00 @oleg.boichuk@asterslaw.com    
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