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Директорат просторового планування територій та архітектури розглянув
Ваше звернення від 29.04.2020, яке надійшло листом Секретаріату Кабінету
Міністрів України від 05.05.2020 № 14860/0/2-20, щодо повноважень органів
державного архітектурно-будівельного контролю та повідомляє.

Урядом прийнято постанови Кабінетом Міністрів України від 13.03.2020
№ 218 «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та № 219
«Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду».

Зазначеними постановами передбачено, зокрема, ліквідацію Державної
архітектурно-будівельної інспекції України, утворення Державної сервісної
служби містобудування України як центрального органу виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра розвитку громад та територій України, який реалізує державну
політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в
частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання
(скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та
будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
та Державної інспекції містобудування України як центрального органу
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій України і який
реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного
контролю та нагляду.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України продовжує
здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з
утворення Державної сервісної служби містобудування України.

Також, зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011
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№ 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-
будівельного контролю» до початку виконання функцій і повноважень
Державної інспекції містобудування України.

Враховуючи велику кількість звернень до Мінрегіону щодо застосування
постанов Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 218 та № 219 у
Міністерстві 16.04.2020 відбулася нарада за участю представників Мінрегіону,
Держархбудінспекції, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, офісу підтримки реформ Мінрегіону, громадської ради при Мінрегіоні з
питань реформування державного архітектурно-будівельного контролю.

За результатами проведеної наради Міністерством проаналізовані
проблемні питання, які надійшли до Мінрегіону від фізичних та юридичних
осіб, Держархбудінспекції, органів місцевого самоврядування, народних
депутатів України та депутатів міських рад у зв’язку з прийняттям зазначених
постанов та надані роз’яснення, які розміщенні на офіційному сайті
Міністерства.

Згідно пункту 6 Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням,
реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20.10.2011 № 1074 (далі – Порядок), у разі ліквідації органу виконавчої
влади і передачі його завдань та функцій іншим органам виконавчої влади,
права та обов'язки органів виконавчої влади переходять до органів виконавчої
влади, визначених відповідним актом Кабінету Міністрів України.

Відповідно до пункту 10 Порядку забезпечення здійснення заходів,
пов'язаних з провадженням діяльності утвореним органом виконавчої влади,
покладається на його керівника.

Т.в.о. генерального директора
Директорату Марина ЛИТВИНЧУК

Ірина Безрукова
Олександр Шевчук 2840523
____________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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