
На перехідний період до прийняття змін до 

законодавства

План завершення

Реформи містобудування
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«Про відновлення дії Постанови КМУ від 23 травня 2011 року № 553» 

Передбачає відновлення контролю ОМС за об’єктами класу наслідків СС1, 

СС2 в межах 101 населеного пункту 

«Деякі питання функціонування органів архітектурно-

будівельного контролю та нагляду»

Передбачає створення нового органу (ДІАМ), що здійснює функції 

контролю та нагляду за об’єктами класу наслідків СС1, СС2, СС3

Одночасно з прийняттям постанов 1 і 2, на громадське обговорення 

виноситься проект Постанови КМУ в частині внесення змін до 

регуляторних актів у сфері будівництва, а саме: ліцензування, 

дозвільні документи, прийняття в експлуатацію, порядок ведення 

контролю та нагляду

Постанова 1

Постанова 2

Постанова 3

Реформа містобудування

План дій на перехідний період

** Проект постанови направлено на розгляд до КМУ та очікується, що буде прийнято на найближчому засіданні Уряду

*** Проект постанови буде розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства розвитку громад та територій України

* Постанову прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 16 грудня 2020 року 
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Дозвільно-реєстраційні функції здійснюються

ЄДЕССБ

Реєстрація документів 

щодо об’єктів класу 

наслідків СС1, СС2, СС3 та 

автоматична видача 

сертифікатів готовності 

об’єктів, збудованих за 

будівельними паспортами

ОМС

В межах 101-го населеного 

пункту щодо об’єктів класу 

наслідків СС1, СС2

ДАБІ

До завершення ліквідації

Реформа містобудування

План дій на перехідний період
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Повернення архбудконтролю

на місця

Контролюючі функції по будівлям класу 

наслідків СС1, СС2 перейдуть до 101 

органу місцевого самоврядування

Подальшими кроками завершення початої реформи стане остаточна ліквідація ДАБІ в момент повноцінного запуску Єдиної 

державної електронної системи в сфері будівництва, а також прийняття відповідного Закону 

Прозорість процесу
Дозвільно-реєстраційні функції та функції 

архітектурно-будівельного контролю, що 

будуть закріплені постановою КМУ, 

пройдуть громадські обговорення

Відповідність діючому 

законодавству

Оптимізація штату
У новоствореному органі для здійснення 

функцій архбудконтролю передбачено 660 

працівників, замість 1017. Що дозволить 

зекономити бюджетні кошти

Приведення функцій новоствореного 

органу у відповідність до діючого 

законодавства

Реформа містобудування

Очікувані результати
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