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Суб’єкти містобудівної діяльності та їх 
правовий статус  

1. Поняття та система суб’єктів містобудівної діяльності. 

2. Органи виконавчої влади у системі суб’єктів містобудівної 
діяльності. 

3. Державна архітектурно-будівельна інспекція як суб’єкт 
містобудівної діяльності. 

4. Органи місцевого самоврядування у системі суб’єктів 
містобудівної діяльності. 

5. Архітектурно-містобудівні ради як суб’єкти містобудівної 
діяльності. 

6. Юридичні особи приватного права як суб’єкти 
містобудівної діяльності. 

7. Фізичні особи як суб’єкти містобудівної діяльності. 
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Правовідносини у сфері 
містобудування 
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Об’єкт 

Зміст 

Суб’єкт 



Об’єкт 

• на державному та регіональному рівнях: 
планувальна організація території, система 
розселення, система взаємопов’язаного 
комплексного розміщення основних 
об’єктів промисловості, транспорту, 
інженерної та соціальної інфраструктури, 
функціональне зонування території України, 
її частин (груп областей), території 
Автономної Республіки Крим, областей, 
адміністративних районів. 
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      на місцевому рівні - планувальна організація 
території населеного пункту, його частини зі 
спільною планувальною структурою, об’ємно-
просторовим рішенням, інженерно-транспортною 
інфраструктурою, комплексом об’єктів будівництва, 
що визначаються відповідно до: 

у населених пунктах - меж населених пунктів, їх 
функціональних зон (сельбищної, промислової 
тощо), житлових районів, мікрорайонів (кварталів), 
приміських зон відповідно до містобудівної 
документації на місцевому рівні; 

за межами населених пунктів - меж приміських зон, 
а також функціональних зон відповідно до 
містобудівної документації на регіональному рівні. 
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Об’єкти будівництва 

• Об’єктами будівництва є будинки, будівлі, 
споруди будь-якого призначення, їх 
комплекси та частини, лінійні об’єкти 
інженерно-транспортної інфраструктури. 
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Суб’єкти містобудування 

• органи виконавчої влади, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, Рада міністрів 
АРК,  

• органи місцевого самоврядування,  

• фізичні та юридичні особи 
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Органи виконавчої влади 

• Система органів виконавчої влади (?) 
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Центральні Місцеві 

Міністерства 

Інші ЦОВВ 
(агентства, 
інспекції, 
служби) 

МДА 

Вищий - КМУ 

Територіальні 
органи ЦОВВ ЦОВВ зі спец 

статусом 
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Міністр - Зубко Геннадій Григорович 



Мінрегіон 

• Положення про Мінрегіон затв. ПКМУ від 30 
квітня 2014 р. № 197  

• головний орган у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує … політику у сфері 
будівництва, архітектури, містобудування, … 
а також забезпечує формування державної 
політики у сфері архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду 
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Мінрегіон 
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Мінрегіонбуд 

Затверджує: ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з питань, що 
належать до його компетенції; 

нормативно-правові акти з питань 
архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду,  

програми підвищення енергоефективності у 
будівельній галузі; кваліфікаційні вимоги до 
виконавців робіт, пов’язаних із створенням 
об’єктів архітектури; 
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• забезпечує в межах повноважень, передбачених законом: 

• реєстрацію саморегулівних організацій у сфері 
архітектурної діяльності та внесення відомостей про них до 
державного реєстру саморегулівних організацій у сфері 
архітектурної діяльності, контроль за діяльністю 
саморегулівних організацій у сфері архітектурної 
діяльності, прийняття рішень про делегування 
саморегулівним організаціям у сфері архітектурної 
діяльності повноважень щодо проведення професійної 
атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із 
створенням об’єктів архітектури, визначення офіційного 
видання, в якому публікуються такі рішення;  (Порядок  
реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної 
діяльності, затв. Наказом Мінрегіону від 13.05.2014  № 137 
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     Здійснює: повноваження центрального органу 
виконавчої влади з нормування у будівництві; 

управління у сфері містобудування шляхом планування 
територій на державному рівні, …. проведення 
містобудівного моніторингу на державному рівні; 

організаційне забезпечення з питань державної 
підтримки будівництва (придбання) доступного житла, 
формування житлового фонду соціального призначення, 
розгортання молодіжного житлового будівництва…; 
підтвердження придатності будівельних виробів до 
застосування (видає технічні свідоцтва) та оцінки 
відповідності у визначеній сфері діяльності; 

методичне забезпечення з питань… технічного 
регулювання стосовно будівельних виробів, будинків і 
споруд, розроблення технічних регламентів; 
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     перевіряє в межах повноважень, передбачених 
законом, дотримання нормативних документів і 
нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що 
споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів 
державних і комунальних підприємств, установ та 
організацій, кредитів, наданих під державні гарантії; 

подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо 
вдосконалення механізмів інвестування та фінансування 
у будівництві та житлово-комунальному господарстві; 
державних програм у сфері будівництва …, нормативного 
забезпечення ведення містобудівного кадастру на 
державному, регіональному, районному та міському 
рівні; 

здійснення архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду 

17 



МДА 
До відання місцевих державних адміністрацій у межах і 
формах, визначених Конституцією і законами України, 
належить вирішення питань: ….будівництва (ст. 13 ЗУ «Про 
МДА») 

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених  
Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних  
територіях державний контроль за дотриманням договірних 
зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із 
залученням коштів фізичних осіб у будівництво 
багатоквартирних житлових будинків; виконанням 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення 
інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних 
комунікацій (ст. 16). 
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МДА 

• Місцева державна адміністрація (ст. 20):  
організовує розробку та проведення 
експертизи містобудівної документації 
населених пунктів відповідно до державних 
норм і стандартів; погоджує  документацію  із  
землеустрою  у  випадках  та порядку,  
визначених  Земельним  кодексом  України  та 
Законом  України  "Про землеустрій", щодо 
відповідності зазначеної  документації  
законодавству  у сфері містобудування та 
архітектури, охорони культурної спадщини 
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Департамент архітектури та 
розвитку містобудування ЛОДА 

• Положення про департамент архітектури та 
розвитку містобудування Львівської обласної 
державної адміністрації, затв. 
розпорядженням голови ЛОДА від  26.01.2016 
№ 36/0/5-16            

• підпорядковується голові Львівської обласної 
державної адміністрації, а також підзвітний і 
підконтрольний Міністерству регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України. 
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• Забезпечує додержання законодавства у сфері 
містобудування та архітектури, державних 
стандартів, норм і правил, затвердженої 
містобудівної документації. 

• Розглядає, у випадках, встановлених 
законодавством, пропозиції суб`єктів 
містобудування щодо визначення територій, 
вибору, вилучення (викупу) та надання земель 
для містобудівних потреб згідно з 
містобудівною документацією, розробляє та 
подає до Львівської обласної державної 
адміністрації висновки з цих питань, забезпечує 
контроль за використанням і забудовою 
зазначених територій відповідно до норм 
чинного законодавства України. 
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• Погоджує відповідні програми та проекти 
містобудівних, архітектурних і ландшафтних 
перетворень, меліоративних, шляхових, 
земляних робіт, реалізація яких може 
позначитися на стані пам'яток місцевого 
значення, їх територій і зон охорони. 

•  Координує діяльність відділів 
містобудування та архітектури районних 
державних адміністрацій та виконкомів 
місцевих рад. 

• інші 
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Управління капітального 
будівництва ЛОДА 

• Положення про управління капітального 
будівництва Львівської обласної державної 
адміністрації, затв. Розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 18.11.2014 
року № 617/0/5-14 

• Готує пропозиції з питань розвитку будівництва і 
подає їх на розгляд облдержадміністрації. 

• Розробляє на основі пропозицій структурних 
підрозділів облдержадміністрації поточні й 
перспективні програми капітального будівництва, 
складає переліки проектів будов, титульні списки 
будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх 
на затвердження в установленому порядку. 
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• Розміщує замовлення на проектно-розвідувальні 
роботи, укладає з проектними і розвідувальними 
організаціями договори на розроблення проектно-
кошторисної документації та здійснення ними 
авторського нагляду за будівництвом. 

• Здійснює передачу в установлені терміни 
проектним або розвідувальним організаціям 
завдань на проектування, вихідних даних та інших 
документів, необхідних для виконання проектних і 
розвідувальних робіт та розроблення проектно-
кошторисної документації. 

• Надає на договірних засадах за погодженням з 
головою облдержадміністрації послуги замовника 
підприємствам і організаціям незалежно від форми 
власності та окремим громадянам. 

• інші 
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Суб’єкти містобудівної діяльності та їх 
правовий статус  

1. Поняття та система суб’єктів містобудівної діяльності. 

2. Органи виконавчої влади у системі суб’єктів містобудівної 
діяльності. 

3. Державна архітектурно-будівельна інспекція як суб’єкт 
містобудівної діяльності. 

4. Органи місцевого самоврядування у системі суб’єктів 
містобудівної діяльності. 

5. Архітектурно-містобудівні ради як суб’єкти містобудівної 
діяльності. 

6. Юридичні особи приватного права як суб’єкти 
містобудівної діяльності. 

7. Фізичні особи як суб’єкти містобудівної діяльності. 
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Державна архітектурно-будівельна 
інспекція України 

• Положення, затв. ПКМУ від 9 липня 2014 р. № 
294 

• є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України 
через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства і який 
реалізує державну політику з питань 
державного архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду. 
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• приймає в установленому порядку в експлуатацію 
закінчені будівництвом об’єкти (видає відповідні 
сертифікати, реєструє декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації); 

• реєструє повідомлення та декларації про початок 
виконання підготовчих робіт, повідомлення та 
декларації про початок виконання будівельних робіт 
та у визначених законодавством випадках повертає 
такі декларації; 

•  у визначених законодавством випадках видає 
дозволи на виконання будівельних робіт, відмовляє 
у видачі таких дозволів, анулює дозволи на 
виконання будівельних робіт; 

• здійснює ліцензування господарської діяльності, 
пов’язаної із створенням об’єктів архітектури; 

• веде реєстр всього вищевикладеного. 
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• здійснює державний контроль за 
дотриманням: 

вимог законодавства у сфері містобудівної 
діяльності, проектної документації, будівельних 
норм, державних стандартів і правил, технічних 
умов, інших нормативних документів під час 
провадження містобудівної діяльності; 
ліцензійних умов на провадження господарської 
діяльності; 
• перевіряє на відповідність вимогам 

законодавства, будівельних норм, державних 
стандартів і правил рішення, прийняті 
територіальними органами 
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• у визначених законодавством випадках проводить 
перевірки: 

відповідності підготовчих та будівельних робіт, будівельних 
матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються під час 
будівництва об’єктів, вимогам будівельних норм, державних 
стандартів і правил, технічним умовам, затвердженим 
проектним вимогам, рішенням; 

своєчасності та якості проведення передбачених 
нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, 
замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, 
наявності у передбачених законодавством випадках 
паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та 
іншої документації; 

дотримання порядків прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, проведення обстеження об’єктів та 
реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки 
під час їх експлуатації; 
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• у визначених законодавством випадках зупиняє 
підготовчі та будівельні роботи, які не відповідають 
вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, 
містобудівним умовам та обмеженням, 
затвердженому проекту або будівельному паспорту 
забудови земельної ділянки, які виконуються без 
повідомлення, реєстрації декларації про початок їх 
виконання або дозволу на виконання будівельних 
робіт; 

• відповідно до закону складає протоколи про 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності, 
накладає штрафи; 

• у визначених законодавством випадках розглядає 
справи про правопорушення у сфері містобудівної 
діяльності та справи про адміністративні 
правопорушення із прийняттям відповідних рішень; 
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Децентралізація 
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Суб’єкти містобудівної діяльності та їх 
правовий статус  

1. Поняття та система суб’єктів містобудівної діяльності. 

2. Органи виконавчої влади у системі суб’єктів містобудівної 
діяльності. 

3. Державна архітектурно-будівельна інспекція як суб’єкт 
містобудівної діяльності. 

4. Органи місцевого самоврядування у системі суб’єктів 
містобудівної діяльності. 

5. Архітектурно-містобудівні ради як суб’єкти містобудівної 
діяльності. 

6. Юридичні особи приватного права як суб’єкти 
містобудівної діяльності. 

7. Фізичні особи як суб’єкти містобудівної діяльності. 
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ОМС 

Виключно на пленарних засіданнях сільської, 
селищної, міської ради вирішуються такі 
питання: 

затвердження в установленому порядку 
місцевих містобудівних програм, генеральних 
планів забудови відповідних населених 
пунктів, іншої містобудівної документації (ст. 
26 ЗУ «Про МС в У.») 
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        До відання виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад належать: 

визначення у встановленому законодавством порядку 
відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і 
надання землі для містобудівних потреб, визначених 
містобудівною документацією;  

виконання або делегування на конкурсній основі генеральній 
будівельній організації (підрядній організації) функцій 
замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, 
інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності; 

розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади 
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції 
об'єктів на відповідній території; 
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• підготовка і подання на затвердження ради 
відповідних місцевих містобудівних програм, 
генеральних планів забудови населених 
пунктів, іншої містобудівної документації; 

• встановлення на відповідній території режиму 
використання та забудови земель, на яких 
передбачена перспективна містобудівна 
діяльність; 

• надання відповідно до закону містобудівних 
умов і обмежень забудови земельних ділянок; 

• проведення громадського обговорення 
містобудівної документації; 
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Делеговані повноваження ВО  
с/с/м рад (ст. 31) 

• 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 населених 
пунктів; 
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• 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 державного контролю за 
дотриманням договірних зобов’язань 
забудовниками, діяльність яких пов’язана із 
залученням коштів фізичних осіб у будівництво 
багатоквартирних житлових будинків. 
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 Районні, обласні ради делегують відповідним 
місцевим державним адміністраціям такі 
повноваження (ст.44): 

• підготовка питань про визначення у встановленому 
законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) 
і надання землі для містобудівних потреб, 
визначених містобудівною документацією; 

• підготовка висновків щодо проектів місцевих 
містобудівних програм відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, що затверджуються 
сільськими, селищними, міськими радами; 

• видача замовникам відповідно до законодавства 
містобудівних умов і обмежень забудови земельних 
ділянок за межами населених пунктів 
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Департамент містобудування ЛМР 

• є виконавчим органом Львівської міської ради, 
утвореним відповідно до ухвали міської ради від 
06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури 
виконавчих органів Львівської міської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 
органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним 
законодавством України. 

•  є підзвітним і підконтрольним міській раді, 
підпорядкованим виконавчому комітету, міському 
голові, заступнику міського голови з питань 
містобудування та інфраструктури 
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Департамент містобудування ЛМР 
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• До складу департаменту входять такі структурні 
підрозділи: 
– апарат департаменту; 
– управління архітектури; 
– управління екології та благоустрою; 
– управління природних ресурсів та регулювання земельних 

відносин. 

• Департамент є уповноваженим власником: 
– установи природно-заповідного фонду "Регіональний 

ландшафтний парк «Знесіння»; 
– ЛКП «Зелений Львів»; 
– ЛКП "Центр земельного кадастру та землеустрою "; 
– ЛКП «Архбуднагляд»; 
– ЛКП «Архітектурно-планувальне бюро»; 
– ЛКП «Відділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі»; 
– КП «Адміністративно-технічне управління». 
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Компетенція Департаменту 

• повідомлення через засоби масової 
інформації про початок розроблення 
відповідної містобудівної документації, а 
також про форми, місце і терміни подання 
фізичними та юридичними особами 
пропозицій щодо цієї документації; 

• оприлюднення через засоби масової 
інформації рішення про затвердження 
містобудівної документації, місцевих правил 
забудови та змін до них, а також роз'яснення їх 
змісту; 
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• забезпечення розробки та подання на 
затвердження місцевих правил забудови м. Львова, 
детальних планів, планів червоних ліній, проекту 
розподілу територій м. Львова та містобудівних 
програм (на основі затвердженого генерального 
плану); 

• визначення організації-експерта та організація 
проведення експертизи детального плану, плану 
червоних ліній, проекту розподілу територій м. 
Львова; 

• у межах своїх повноважень на основі затвердженої 
радою містобудівної документації встановлення 
режиму забудови та іншого використання земель, 
визначених для містобудівних потреб, а також 
здійснення контролю за використанням і 
забудовою зазначених територій; 
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• видача забудовникам технічних умов 
інженерного забезпечення, архітектурно-
планувальних завдань на проектування, 
будівництво, реконструкцію, реставрацію 
будинків і споруд; 

• забезпечення дотримання встановленого 
порядку проведення державної експертизи 
проектів будівництва, реставрації та 
реконструкції об'єктів архітектури; 

• організація ведення містобудівного кадастру 
міста; створення та ведення архіву 
містобудівної документації, матеріалів 
містобудівного кадастру; 
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• прийняття в експлуатацію завершених 
будівництвом об'єктів та затвердження актів 
державних приймальних комісій про 
прийняття в експлуатацію завершених 
будівництвом об'єктів — для фізичних осіб; 

• підготовка проектів рішень виконавчого 
комітету про прийняття в експлуатацію 
завершених будівництвом об'єктів та 
затвердження актів державних приймальних 
комісій про прийняття в експлуатацію 
завершених будівництвом об'єктів — для 
юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців 

• розгляд та вирішення питань самовільного 
будівництва; 
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Суб’єкти містобудівної діяльності та їх 
правовий статус  

1. Поняття та система суб’єктів містобудівної діяльності. 

2. Органи виконавчої влади у системі суб’єктів містобудівної 
діяльності. 

3. Державна архітектурно-будівельна інспекція як суб’єкт 
містобудівної діяльності. 

4. Органи місцевого самоврядування у системі суб’єктів 
містобудівної діяльності. 

5. Архітектурно-містобудівні ради як суб’єкти містобудівної 
діяльності. 

6. Юридичні особи приватного права як суб’єкти 
містобудівної діяльності. 

7. Фізичні особи як суб’єкти містобудівної діяльності. 
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Архітектурно-містобудівні ради 

• Типове положення про архітектурно-містобудівні 
ради, затв. Наказом Мінрегіон від 07.07.2011 № 108 

• утворюється при уповноважених органах 
містобудування та архітектури, що утворюються за 
рішенням місцевої державної адміністрації або 
виконавчого комітету міської ради і постійно діє при 
уповноваженому органі містобудування та 
архітектури Автономної Республіки Крим, обласних, 
районних, районних у містах Києві та Севастополі 
державних адміністраціях, виконавчих органах 
міських рад. 

• є дорадчим органом  
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     Розглядає містобудівну та проектну документацію і надає 
рекомендації з питань планування, забудови та іншого 
використання територій відповідному органу містобудування 
та архітектури, а саме: 
визначення державних інтересів у проектах містобудівної 
документації (Генеральна схема планування території 
України; схеми планування території на регіональному рівні; 
генеральні плани населених пунктів; детальні плани 
територій, проекти зонування територій), а також історико-
архітектурних опорних планів; 
 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 пам'яток архітектури та містобудування). 
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Архітектурно-містобудівна рада 

• Результати розгляду проектів містобудівної 
документації архітектурно-містобудівною радою 
враховуються під час подальшого доопрацювання та 
затвердження таких проектів. 

• Архітектурно-містобудівна рада розглядає проекти 
будівництва об’єктів за зверненням замовників таких 
проектів. 

• Результати розгляду радою зазначених проектів 
мають виключно рекомендаційний характер і не 
можуть вимагатися під час погодження та 
затвердження проекту будівництва. (ст. 20 ЗУ «Про 
регулювання містобудівної діяльності») 
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      Уповноважений орган містобудування та 
архітектури, при якому функціонує Рада, за 20 робочих 
днів до розгляду на засіданні Ради проекту 
містобудівної документації письмово інформує про 
дату та місце такого розгляду органи державної влади, 
які відповідно до закону мають повноваження щодо 
розгляду проекту містобудівної документації, та 
забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за 
відповідним напрямом). За результатами розгляду 
зазначені органи подають уповноваженому органові 
містобудування та архітектури свої висновки. Письмові 
висновки додаються до матеріалів засідання Ради. 
      У разі ненадання письмових висновків до проекту 
містобудівної документації протягом 20 днів з дня 
надходження інформації про розгляд містобудівної 
документації такий проект вважається погодженим 
цими органами. 
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Дякую за увагу!  


