
РОЗРОБЛЕННЯ 

МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ

системний перегляд якості 
державного регулювання



УКРАЇНА СУЧАСНА: АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА

* За даними електронного довідника «Україна. Адміністративно-територіальний 

устрій», офіційний портал Верховної Ради України.

**Відповідно до Закону України від 05.02.2015 року № 157-VIII 

«Про добровільне об'єднання територіальних громад».



МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Схема планування окремих 

частин території України

Генеральна схема планування 

території України

Схема планування території 

АРК, області, району

Схема планування окремих частин 

території АРК, області, району

Генеральний план 

населеного пункту

План зонування території

Детальний план території

100%

2002**
%

%

д.в.

д.в.

100%

87,5%

98,9%

18,4%

73%

37%*

20%

100%

20%

100%

Наявність

Умовно актуальні (розроблені після 1991)

* Без урахування тимчасово окупованих територій.

**Рік затвердження



САНКЦІЙ 9
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16

МАЮТЬ ОЗНАКИ

НЕЗАКОННИХ

ПОТРЕБУЮТЬ

АКТУАЛІЗАЦІЇ

26
НПА

>100 НПА
впливають на ринок 
розроблення 
документації

>70 НПА
технічного характеру 
регулюють ринок

Rolling Review Правове поле

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ



Організаційні 
недоліки 
процесів

Громадський 
контроль і доступ

Неефективний 
моніторинг 

стану 
розроблення та 

наявності 
документації

Неефективна 
система 

підготовки 
фахівців

Прогалини 
в сфері 

експертизи та 
експертних 
організацій

Неефективне 
законодавство в 

сфері 
авторського 

права

Недоліки 
регулювання в 

частині 
форматів та 

переліку даних

Адміністративно-
територіальна та реформа 

держуправління

Авторське право і 
сумісність даних

Механізм 
визначення 

державних та 
регіональних 

інтересів

Неспроможність 
забезпечити 

фінансування 
робіт

Повноваження 
ОТГ

Відповідальність 
виконавців 

робіт
Проблеми з 

вільним 
доступом до 
документації

РЕГУЛЯТОРНІ ПРОБЛЕМИ



Врегулювати механізм 
визначення державних та 
регіональних інтересів

Неузгодженості при адміністративно-

територіальній та реформи держуправління

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ

Надати повноваження з 
розроблення містобудівної 
документації ОТГ

Законопроект №6403 від 21.04.2017 «Про внесення змін до 
Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»»

Зміни до Бюджетного кодексу

Розробити зміни щодо конкретних інструментів та джерел 
надходження бюджетних коштів для розроблення 
містобудівної документації



ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ

Організаційні недоліки процесів розроблення 

містобудівної документації. Забезпечення якості.

Встановити відповідальність суб’єктів господарювання 
та персональну відповідальність фахівців за
Порушення при розробленні документації

Розробити зміни до законодавства України

На рівні підзаконних актів Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ

Розробити та запровадити  
вимоги до експертних 
організацій

Запровадити зміни в систему 
кваліфікаційної підготовки та 
сертифікації фахівців у сфері



ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ

Недоліки системи захисту авторських прав і забезпечння 

ефективного використання матеріалів містобудівної документації

На рівні підзаконних актів Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ

Розробити та запровадити  
вимоги до даних та 
форматів даних, яким 
повинні відповідати 
матеріали містобудівної 
документації

Розробити правила та типові 
шаблони для замовлення 
містобудівної документації на 
всіх рівнях



ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ

Громадський контроль за розробленням і вільний 

доступ до містобудівної документації

Внести зміни до Наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ щодо оприлюднення 

містобудівної документації

Внести зміни в частині визначення переліку інформації, яка 
збирається в ході містобудівного моніторингу схем 
планування окремих частин території України, а також 
органів, які здійснюють моніторинг такої документації



МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ: 

ПЛАН РЕГУЛЯТОРНИХ ЗМІН



ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ


