ЗВІТ
про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
В Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (далі - Мінрегіон) організація виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р
«Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади» відбувається відповідно до затвердженого Плану
здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні, в основу якого
покладено заходи, розроблені в рамках Урядово-громадської ініціативи
«Разом проти корупції».

1) Захід № 68. Перегляд державних будівельних норм з метою
виключення положень що є предметом регулювання нормативноправових актів та положень, які зумовлюють корупційніризики.

,

,

Протягом звітного періоду Мінрегіоном утворено робочу групу з
приведення будівельних норм у відповідність із міжнародно визнаними
принципами нормування (далі - Робоча група).
2 грудня 2016 року відбулось перше засідання Робочої групи під
головуванням Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Зубка Г.Г., за результатами якого членам Робочої групи запропоновано
опрацювати перелік державних будівельних норм (далі - ДБН), які
пропонуються до першочергового перегляду та проект відповідного плану
заходів з цього питання.
Слід також зазначити, що наказом Мінрегіону від 18.04.2016 № 93
затверджений Перелік прикладних наукових і науково-технічних розробок,
щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2016-2017 роках за
бюджетною програмою КПКВК 2751030 за напрямом «нормування» (зі
змінами, внесеними наказами Мінрегіону від 20.09.2016 № 256 та
від 28.11.2016 № 306).
Структурними підрозділами апарату Мінрегіону подані до Тендерного
комітету Міністерства узгоджені із громадськістю пропозиції щодо розробок
технічного завдання з перегляду загалом 22-ох ДБН на загальну суму
1 813064,0 грн.
На сьогодні Тендерним комітетом Міністерства визначено переможців
за результатами проведених тендерних процедур, з якими укладено
відповідні договори щодо підготовки технічного завдання стосовно
перегляду узгоджених із громадськістю 22-ох ДБН на загальну суму
1 813064,0 грн.

2) Захід № 69. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету
Міністрів України проекту постанови про затвердження переліку

будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх
виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в
експлуатацію.
З метою визначення законодавчих підстав для розроблення вказаного
проекту Урядової постанови Мінрегіоном підготовлений проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
поліпшення умов ведення будівельної діяльності», який листом
від 14.11.2016 № 12/20-17-2997 подано до Кабінету Міністрів України.
Вказаним законопроектом передбачається доповнити статтю 34 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» частиною третьою
такого змісту: «3. Перелік будівельних робіт, які не потребують документів,
що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає
прийняттю в експлуатацію, затверджується Кабінетом Міністрів України.».
Під час проведення 1 грудня 2016 року засідання Робочої групи з
підготовки пропозицій щодо складу та змісту Концепції публічного
управління у галузі будівництва, її членам для обговорення надано проект
Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право
на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в
експлуатацію (далі - Перелік), розроблений Департаментом державних
програм та розвитку житлового будівництва.
За результатами засідання Робочої групи вирішено членам робочої
групи, а також представникам Міжнародної організації з розвитку права в
Україні (ГОЬО) з урахуванням результатів Конференції, запланованої на
06.12.2016, надати до Департаменту державних програм та розвитку
житлового будівництва пропозиції до проекту Переліку, в подальшому
Департаменту здійснити опрацювання наданих пропозицій.

3)
Захід № 70. Розроблення проекту концепції публічного управління
у галузі будівництва, яка передбачатиме: єдність та публічність
дозвільних процедур та усієї інформації у будівництві, перетворення
містобудівного кадастру на єдине публічне джерело її отримання;
інформаційну інтеграцію містобудівного, Державних земельного
кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
геопросторових даних технічної інвентаризації та обліку об’єктів
нерухомого майна, єдиного адресного реєстру; розвиток та розширення
повноважень саморегулівних організацій.
Протягом звітного періоду Мінрегіоном утворено робочу групу з
підготовки пропозицій щодо складу та змісту Концепції публічного
управління у галузі будівництва (далі - Робоча група).
1 грудня 2016 року пройшло перше засідання Робочої групи під
головуванням заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Парцхаладзе Л.Р.
За результатами засідання Робочої групи вирішено Міжнародній
організації з розвитку права в Україні (ГОЬО) з урахуванням результатів

з

Конференції, запланованої на 06.12.2016, надати до Департаменту
містобудування, архітектури та планування територій попередньо
опрацьовані з представниками бізнесу обґрунтовані пропозиції щодо проекту
Концепції публічного управління в галузі будівництва. В подальшому
Департаменту містобудування, архітектури та планування територій із
залученням Державного підприємства «Український науково-дослідний і
проектний інститут цивільного будівництва «УкрНДПІцивільбуд» на базі
узагальнених пропозицій визначити структуру Концепції публічного
управління в галузі будівництва на надати її на розгляд Робочої групи.

4)
Захід № 71. Забезпечення відкритості і прозорості роботи з
відбору та моніторингу інвестиційних програм і проектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку, шляхом внесення відповідних змін до законодавства.
За результатами здійснення вказаного заходу 26 жовтня 2016 року
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про внесення змін до
Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку» № 766, яка набула чинності
8 листопада 2016 року.
Інформація про прийняття постанови була опублікована на сайті
Кабінету Міністрів України та Мінрегіону.
Текст постанови розміщений на офіційному сайті Мінрегіону в рубриці
«Регіональний розвиток», підрубриці «Державна регіональна політика».
Вищезгаданою постановою були внесені зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання
державного фонду регіонального розвитку», які дозволять:
1) підвищити ефективність та прозорість роботи регіональних
конкурсних комісій шляхом доповнення їх складу представниками
регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого
самоврядування та встановлення належності до повноважень представників
регіональних комісій питань соціально-економічного, інвестиційного та/або
регіонального розвитку;
2) підвищити прозорість відбору інвестиційних програм та проектів
регіонального розвитку шляхом запровадження обов’язкового оприлюднення
на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону інформації про
склад та положення регіональної комісії, оголошення про проведення
попереднього конкурсного відбору, інформації про інвестиційні програми і
проекти регіонального розвитку, що подані заявником регіональній комісії до
початку проведення оцінки та відбору, результатів проведення оцінки та
відбору;
3) запровадити моніторинг стану реалізації проектів і програм, виявити
відхилення від запланованого плану заходів їх реалізації, що сприятиме

зменшенню кількості проектів з порушеним терміном закінчення їх
реалізації;
4) створити механізм стабільного щорічного фінансування розпочатих
інвестиційних програм і проектів (строк реалізації яких більше 1 року)
відповідно до планів-графіків їх реалізації;
5) забезпечити відбір регіональними комісіями та фінансування
інвестиційних програм і проектів, які включені до плану заходів з реалізації
регіональної стратегії розвитку, що виключає суб'єктивні фактори при
прийнятті рішень.

5) Захід № 72. Забезпечити оприлюднення розпорядниками
інформації суспільно-важливих наборів даних у формі відкритих даних.
Станом на 05.12.2016 року на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних зареєстровано більше 900 розпорядників інформації та
оприлюднено понад 8000 наборів.
ЗО листопада 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято
постанову «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі
відкритих даних» № 867, якою затверджено Порядок ведення Єдиного
державного веб-порталу відкритих даних.
Наразі Державним агентством з питань електронного урядування
України розробляються наступні проекти нормативно-правових актів:
- щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 21.10. 2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» з урахуванням
отриманих зауважень та пропозицій від центральних органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
- щодо затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної
хартії відкритих даних на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 22.09.2016 № 686-р «Деякі питання приєднання до Міжнародної
хартії відкритих даних».
Слід зазначити, що Державним агентством з питань електронного
урядування України на 14 грудня 2016 року заплановано проведення зустрічі
з громадськістю щодо обговорення проекту про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних», а також на 21 грудня 2016 року заплановано проведення
прес-брифінгу щодо розвитку відкритих даних в Україні.

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

О.М. Гуріна

