ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію
Державної архітектурно-будівельної інспекції України та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України»
1. Резюме
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію Державної
архітектурно-будівельної інспекції України та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект акта) пропонується
прийняти з метою реформування системи виконання дозвільних та
реєстраційних процедур, ліквідації Держархбудінспекції як органу, що
неспроможний в повній мірі виконувати поставлені перед ним завдання та на
виконання Цілі 10.1. Українці живуть у комфортних містах та селах, визначеної
Програмою діяльності Кабінету Міністрів, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 849, схваленою постановою
Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 188-IX .
2. Проблема, яка потребує розв’язання
Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з
питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є
Держархбудінспекція. Відповідно до Положення про Державну архітектурнобудівельну інспекцію України, до основних завдань Держархбудінспекції
належать: виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у
визначених законодавством випадках.
Наявність корупційної складової у прийнятті рішень щодо надання дозволів
на початок робіт та введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
створює суспільний резонанс та невдоволення суспільства роботою
Держархбудінспекції та держави в цілому. Одним із головних завдань є
ліквідація Держархбудінспекції та створення Державної сервісної служби
містобудування України. В запропонованій постанові передбачається створення
нового органу - Державну сервісну службу містобудування України та
затвердити Положення про
Державну сервісну службу містобудування
України, в якому закріпити за нею дозвільну та реєстраційну функції у сфері
містобудування в межах покладених на неї повноважень.
3. Суть проекту акта
Метою прийняття проекту акта є зменшення рівня корупції у сфері
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду шляхом
здійснення ліквідації Держархбудінспекції та створення Державної сервісної
служби містобудування України, як органу, що ефективно і прозоро
здійснюватиме дозвільні та реєстраційні процедури у сфері містобудування в
межах покладених на неї повноважень.

4. Вплив на бюджет
Фінансування зазначених новостворених центральних органів виконавчої
влади буде здійснюватися шляхом перерозподілу коштів передбачених Законом
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для утримання та
забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України,
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством
культури, молоді та спорту України, Міністерством енергетики та захисту
довкілля України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції
України.
6. Підстава розроблення проекту акта
Підставою розроблення проекту акта є § 32 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. № 950.
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