ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку здійснення державного архітектурнобудівельного контролю»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
З метою приведення у відповідність до Закону України від 03.11.2016
№ 1726-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо
лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» (далі – Закон № 1726-VIII) та Закону України від 17.01.2017
№ 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності» (далі – Закон № 1817-VIII)
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України спільно з
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до Порядку здійснення державного архітектурнобудівельного контролю» (далі – проект постанови).
2. Мета і шляхи її досягнення
Головною метою проекту постанови є приведення нормативно-правового
акту Кабінету Міністрів України відповідно до вимог Закону № 1726-VIII та
Закону № 1817-VIII.
3. Правові аспекти
Правовідносини у даній сфері регулюються законами України
«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність»
«Про основи містобудування», «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів
України від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення
державного архітектурно-будівельного контролю».
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із
державного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною
регуляторною службою України та проведення правової експертизи з
Міністерством юстиції України.
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6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку
регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування.
6 1. Запобігання дискримінації
Проект постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект постанови розміщено на офіційних веб-сайтах Мінрегіону
(www.minregion.gov.ua) та Держархбудінспекції (www.dabi.gov.ua) у розділі для
громадського обговорення.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови позитивно впливатиме на забезпечення прав та
інтересів держави, юридичних та фізичних осіб і відповідає принципам
державної регуляторної політики, а саме: доцільності,
ефективності,
збалансованості, передбачуваності.
Об’єкт впливу
Вигоди
Інтереси
Приведення нормативно-правового акту Кабінету
держави
Міністрів України у відповідність до законодавства у
сфері містобудівної діяльності та створення
Інтереси
належних умов для реалізації органами державного
суб’єктів
контролю
завдань,
господарю- архітектурно-будівельного
покладених на ці органи, недопущення порушення
вання
прав
та
інтересів
громадян
та
суб’єктів
Інтереси
господарювання.
громадян

10 1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація акту не впливає на ринок праці.

Витрати
немає
немає

немає
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11. Прогноз результатів
Прийняття постанови дозволить привести нормативно-правовий акт
Кабінету Міністрів України у відповідність до законодавства у сфері
містобудівної діяльності та сприятиме створенню належних умов для реалізації
органами
державного
архітектурно-будівельного
контролю
завдань,
покладених на ці органи.
Голова Державної архітектурнобудівельної інспекції України
____ ___________ 2017 р.

О.В. Кудрявцев

