
 1

МОДУЛЬ 4: ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ВІД РЕНТИ ДО ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 

 
Лектор: Криштоп Тетяна Володимирівна, 

заступник директора з наукової роботи  
ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», кандидат технічних наук 

www.ukrcsb.com.ua 
krishtop@civilbud.com.ua 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Діяльність з просторового планування розвитку територій в 
українському законодавстві має декілька визначень. 

В Законі України «Про основи містобудування» наведено визначення: 
Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню 
повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку 
населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання 
територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження 
інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні 
традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів 
культурної спадщини, створення інженерної та транспортної 
інфраструктури».  

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» подає ще 
одне визначення: «Планування і забудова  територій  -  діяльність  
державних органів,  органів місцевого самоврядування,  юридичних та 
фізичних осіб, яка передбачає:  
   1) прогнозування розвитку територій;  
   2) забезпечення   раціонального   розселення   і   визначення напрямів 
сталого розвитку територій;  
   3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;  
   4) взаємоузгодження   державних,   громадських  та  приватних інтересів 
під час планування і забудови територій;  
   5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та 
громадської   забудови,  виробничих,  рекреаційних, природоохоронних,  
оздоровчих,  історико-культурних та інших зон і об'єктів;  
   6) встановлення  режиму   забудови   територій,   на   яких передбачено 
провадження містобудівної діяльності;  
   7) розроблення  містобудівної  та   проектної   документації, будівництво 
об'єктів;  
   8) реконструкцію існуючої забудови та територій;  
   9) збереження,   створення   та   відновлення   рекреаційних, 
природоохоронних,  оздоровчих територій та  об'єктів,  ландшафтів, лісів, 
парків, скверів, окремих зелених насаджень;  
   10) створення  та   розвиток   інженерно-транспортної інфраструктури;  
   11) проведення моніторингу забудови;  
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   12) ведення містобудівного кадастру;  
13) здійснення контролю у сфері містобудування.» 

 
Планування територій здійснюється відповідними органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування.  
Рішення з питань планування та забудови територій приймаються 

сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, 
районними, обласними радами, Київською міською державною 
адміністрацією в межах визначених законом повноважень з урахуванням 
вимог містобудівної документації. 

Фінансування робіт з планування території областей, районів, 
населених пунктів, районів у містах, кварталів, проведення містобудівного 
моніторингу, створення і ведення містобудівного кадастру відповідних 
територій здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів 
або інших джерел, не заборонених законом. 

Планування та забудова земельних ділянок здійснюється їх власниками 
чи користувачами в установленому законодавством порядку. 

Фінансування робіт з розроблення необхідної проектної документації, 
планування та забудови окремих земельних ділянок, на яких їх власники або 
користувачі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, 
реставрацію, капітальний ремонт об’єктів будівництва (далі - будівництво), 
та внесення відповідної інформації до містобудівного кадастру здійснюється 
за рахунок коштів таких осіб або інших джерел, не заборонених законом. 

В цьому контексті важливо звернути увагу на вимоги ст.17 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції», яка називається 
«Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування» і визначає, що «Органам державної 
влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від 
фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, 
передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.». 

На запит ДП «УкрНДПІЦИВІЛЬБУД» Міністерство юстиції надало 
роз’яснення щодо механізму залучення коштів інших джерел. Відповідно до 
ст.13 Бюджетного кодексу України створення позабюджетних фондів 
органами  державної  влади, органами місцевого самоврядування та іншими 
бюджетними  установами  не  допускається. Відповідна місцева рада може 
прийняти рішення про створення спеціального фонду у складі місцевого 
бюджету. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково 
до  коштів  загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду 
бюджету. Серед власних надходжень є підгрупа 2 першої групи 
(надходження  бюджетних  установ  від  додаткової (господарської) 
діяльності), а також підгрупа 1 (благодійні внески, гранти та дарунки), 
підгрупа 2 (кошти,  що  отримують  бюджетні  установи  від підприємств,  
організацій,  фізичних  осіб  та від інших бюджетних установ для виконання 
цільових заходів) та підгрупа 3 (кошти,  що отримують вищі та професійно-
технічні навчальні заклади  від  розміщення на депозитах тимчасово вільних 
бюджетних коштів,  отриманих за надання платних послуг, якщо таким 
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закладам законом надано відповідне право) другої групи. Власні 
надходження бюджетних установ  використовуються  (з урахуванням 
частини дев'ятої статті 51 цього Кодексу) на:  
     - організацію додаткової (господарської)  діяльності  бюджетних установ 
(за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи);  
    - організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок 
надходжень підгруп 1 і 3 другої групи);  
   -  виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень підгрупи 2 
другої групи). 

Саме такий шлях залучення коштів з інших джерел для фінансування 
розроблення містобудівної документації рекомендує Міністерство юстиції.   

 
Планування територій здійснюється шляхом розроблення містобудівної 

документації відповідного рівня або внесення змін до неї.  
Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні 

матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого 
використання територій. Містобудівна документація розробляється на 
державному, регіональному та місцевому рівнях. На державному рівні це 
Генеральна схема планування території України, схеми планування окремих 
частин території України (кількох областей, узбережжя Чорного та 
Азовського морів, гірських територій Карпат, територій, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших 
територій з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення 
надзвичайних ситуацій). На регіональному рівні розробляються схеми 
планування територій областей, районів або їх частин. На місцевому рівні 
розробляються генеральні плани населених пунктів, плани зонування 
територій населених пунктів, детальні плани територій. 

В Законі України «Про основи містобудування» зазначено, що 
містобудівна документація є основою для:  

 вирішення питань    раціонального   використання   територій, 
регулювання розселення;  

 підготовки обгрунтованих  пропозицій  щодо  встановлення   та зміни 
меж населених пунктів;  

 підготовки вихідних   даних   для   розробки   землевпорядної 
документації;  

 вирішення питань щодо  розташування  та  проектування  нового 
будівництва,  здійснення реконструкції,  реставрації, капітального 
ремонту об'єктів містобудування та упорядкування територій;  

 вирішення  питань щодо вилучення (викупу), передачі (надання) 
земельних   ділянок   у  власність  чи  користування  громадян  та 
юридичних осіб.  

 
Таким чином, рішення містобудівної документації мають передувати та 

лежати в основі прийняття рішень щодо розпорядження земельними 
ресурсами, які є матеріальною і фінансовою основою місцевого 
самоврядування. І хоча в науковій літературі поняття «рента» вживається 
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лише стосовно сільськогосподарських земель, застосування цього терміну 
щодо всіх земельних ресурсів дозволяє зробити висновок, що при відсутності 
містобудівної документації орган місцевого самоврядування може отримати 
ренту (тобто дохід) від землі, використовуючи лише її обмежену кількість 
(абсолютна рента), розташування в сприятливих природних умовах або в 
зручному з точки зору освоєння під певну функцію місці (диференційна 
рента). А при наявності містобудівної документації, якою визначено 
найбільш ефективне перспективне використання землі та передбачено 
здійснення необхідних «поліпшень» для реалізації цих рішень (наприклад, 
прокладання доріг та інженерних мереж, покращення екологічної ситуації, 
забезпечення техногенної безпеки тощо), можна говорити вже про додану 
вартість землі, яка безумовно буде перевищувати ренту і проявиться у 
збільшенні надходжень у місцеві бюджети за рахунок підвищення 
земельного податку та появи інвесторів. 

 
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ 
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

визначено, що «Управління у сфері містобудівної  діяльності  здійснюється  
Верховною  Радою України,  Кабінетом Міністрів України,  центральним  
органом  виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері містобудування, центральним  органом  виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю, іншими  уповноваженими  органами містобудування та 
архітектури, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 
самоврядування», а також наведений перелік повноважень кожного з цих 
суб’єктів в сфері містобудування.  

Цей перелік повноважень деталізовано та доповнено в Порядку 
розроблення містобудівної документації, затвердженому наказом 
Мінрегіону від 16.11.2011 № 290 і зареєстрованому у Мін’юсті 20.12.2011 за 
№ 1468/20206.  

 
В Законі України «Про архітектурну діяльність» визначено перелік 

уповноважених органів містобудування та архітектури, до яких  належать: 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері архітектури; центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері архітектури; орган державного 
архітектурно-будівельного контролю; структурні   підрозділи   обласних,  
районних,  Київської  міської державної адміністрації; виконавчі органи 
сільських, селищних, міських рад. 

 
Базовий Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає 

виключну компетенцію відповідного органу місцевого самоврядування 
(сільської, селищної, міської ради) на пленарних засіданнях ради 
затверджувати містобудівну документацію на територію, що знаходиться в 
їх юрисдикції (ст.26, п.42).  А серед повноважень районних і обласних рад 
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(ст.43) затвердження містобудівної документації відсутнє. Зазначено 
тільки, що «Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на 
пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими 
законами». 

В той же час Закон України «Про основи містобудування» в ст.11 
зазначає, що «до компетенції обласних і районних рад у сфері 
містобудування належить забезпечення розроблення та затвердження схем 
планування територій», а «до компетенції обласної ради» додатково 
«належить затвердження відповідної містобудівної документації». Яка саме 
документація мається на увазі під словом «відповідної», Закон не визначає. 
При цьому в ст.12 цього ж Закону міститься перелік повноважень сільських, 
селищних, міських рад у сфері містобудування, серед яких «затвердження 
генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, а за 
відсутності затверджених планів зонування територій – детальних планів 
територій». Таким чином, можна припустити, що «на долю» компетенції 
обласної ради, яка згадується в ст.11, залишається затвердження схем 
планування територій на державному та регіональному рівні. Але це 
протирічить ст.11, 12, 14 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», в яких зазначено, що Генеральна схема планування території 
України розробляється та затверджується відповідно до закону; схеми 
планування окремих частин території розробляються за рішенням Кабінету 
Міністрів України, а їх замовниками та органами, що затверджують цю 
документацію, є відповідні обласні ради; схема планування території області, 
району розробляється за рішенням відповідно обласної або районної ради і 
затверджується нею.  

Така ж неузгодженість існує і щодо повноважень місцевих державних 
адміністрацій. Базовий Закон «Про місцеві державні адміністрації» в ст.29 
регламентує можливість здійснення місцевими державними адміністраціями 
повноважень, делегованих їм обласними і районними радами в обсягах і 
межах, передбачених ст.44 Закону «Про місцеве самоврядування в 
Україні». А ця стаття не містить повноважень щодо містобудівної 
документації. В той же час ст.13 Закону «Про основи містобудування» 
відносить «до компетенції місцевих державних адміністрацій в сфері 
містобудування прийняття рішень щодо планування територій на 
відповідному рівні».  

Є також протиріччя в статтях 10 та 33  Закону  України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»: п.4 ст.10 говорить про те, що за 
рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування для 
розроблення плану зонування, детального плану території крім коштів 
державного та місцевих бюджетів можуть залучатись кошти з інших джерел, 
не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним 
органом місцевого самоврядування; а з п.п.2, 3 ст.33 випливає, що функції 
замовника детального плану території окремої земельної ділянки може 
виконувати її власник (користувач).  

Таким чином, неузгодженість положень законодавства щодо розподілу 
повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
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при здійсненні містобудівної діяльності може призвести до правопорушень в 
цій сфері. Проте законодавчі акти, які регламентують види правопорушень та 
відповідальність за них, а саме  Кодекс України про адміністративні 
правопорушення та Закон України «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності» впряму не 
передбачають покарання за невиконання своїх повноважень або виконання 
чужих. 

 
Повноваження органів місцевого самоврядування при розробленні 

містобудівної документації  з планування території на регіональному 
рівні (схем планування території областей, районів або їх частин) 

 Рішення про розроблення містобудівної документації з планування 
території на регіональному рівні або про внесення змін до неї чи окремих її 
розділів та джерела фінансування приймає відповідна обласна чи районна 
рада. Цей же орган є замовником зазначеної документації.  

Організація розроблення та внесення змін до схем планування території 
областей та районів здійснюється обласними та районними державними 
адміністраціями 

 Організація розроблення містобудівної документації або внесення змін 
до неї здійснюється шляхом забезпечення: 

 оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації або 
внесення змін до неї; 

 визначення розробника містобудівної документації або внесення змін до 
неї та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом 
України "Про здійснення державних закупівель"; 

 складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на 
розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї; 

 надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення 
об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх 
збирання; 

 фінансування розроблення містобудівної документації або внесення 
змін до неї відповідно до укладеного договору; 

 надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної 
відповідно до вимог законодавства; 

 здійснення контролю за розробленням або внесенням змін до 
містобудівної документації; 

 узгодження проекту містобудівної документації з органами місцевого 
самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних 
громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; 

 розгляду проекту містобудівної документації архітектурно-
містобудівною радою згідно зі статтею 20 Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності"; 

 подання проекту містобудівної документації з планування територій на 
регіональному рівні експертній організації для проведення експертизи в 
порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
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N 548 "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної 
документації"; 

 подання на затвердження завершеного проекту містобудівної 
документації.  

 Схеми планування території областей та районів, а також внесення змін 
до цієї документації затверджуються рішенням відповідної обласної або 
районної ради за умови отримання позитивного висновку державної 
експертизи. 

Реалізація схем планування території областей та районів здійснюється 
шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних програм 
економічного і соціального розвитку.  

Обласні та районні державні адміністрації забезпечують проведення 
моніторингу реалізації схем планування території областей та районів.  

 У разі зміни соціально-економічних показників, на основі яких 
розроблено схеми планування території області, району, або виникнення 
потреби у розміщенні об'єктів державного, регіонального значення обласна 
або районна рада приймають рішення про розроблення нової чи про внесення 
змін до існуючої  схеми планування відповідної території.  

  
Повноваження органів місцевого самоврядування при розробленні 

містобудівної документації  з планування території на місцевому рівні  
 Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом 

розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів 
зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення 
змін до них.  

Замовник розроблення містобудівної документації з планування 
території на місцевому рівні та внесення змін до неї визначає джерела 
фінансування розроблення містобудівної документації та організовує її 
розроблення.  

Організація розроблення містобудівної документації або внесення змін 
до неї здійснюється шляхом забезпечення: 

 оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації або 
внесення змін до неї; 

визначення розробника містобудівної документації або внесення змін до 
неї та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом 
України "Про здійснення державних закупівель"; 

 звернення до обласної державної адміністрації, Мінрегіону України (для 
міста Києва) щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час 
розроблення генерального плану населеного пункту;  

складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на 
розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї; 

 надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення 
об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх 
збирання; 

 фінансування розроблення містобудівної документації або внесення 
змін до неї відповідно до укладеного договору; 
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 надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної 
відповідно до вимог законодавства; 

 здійснення контролю за розробленням або внесенням змін до 
містобудівної документації; 

 проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів у проекті містобудівної документації на місцевому рівні в порядку, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 555 
"Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні"; 

узгодження проекту містобудівної документації з органами місцевого 
самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних 
громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; 

 розгляду проекту містобудівної документації архітектурно-
містобудівною радою згідно зі статтею 20 Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності"; 

 подання проекту генерального плану міст експертній організації для 
проведення експертизи в порядку, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 N 548 "Про затвердження Порядку 
проведення експертизи містобудівної документації"; 

 подання на затвердження завершеного проекту містобудівної 
документації.  

 
Рішення про розроблення генерального плану населеного пункту або 

внесення змін до нього приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.  
 Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська міська 

державна адміністрація в установлений строк:  
 1) подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на 

наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо 
потреби у розробленні містобудівної документації;  

 2) визначають в установленому законодавством порядку розробника 
генерального плану населеного пункту, встановлюють строки розроблення та 
джерела його фінансування;  

 3) звертаються до обласної державної адміністрації, центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері містобудування (для міста Києва) щодо визначення державних 
інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану 
населеного пункту; 

4) повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок 
розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і 
строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;  

 5) забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення 
генерального плану населеного пункту архітектурно-містобудівними радами 
відповідного рівня;  

 6) узгоджують проект генерального плану населеного пункту з органами 
місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних 
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територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій 
у приміських зонах.  

Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська міська 
державна адміністрація організовують подання генерального плану 
населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради.   

 Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і 
затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на 
чергових сесіях протягом 3 місяців з дня їх подання.  

 
Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.  
 
Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не 

частіше, ніж один раз на п'ять років.  
 Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який 

затверджував генеральний план населеного пункту.  
Питання про дострокове внесення змін до генерального плану 

населеного пункту може порушуватися за результатами містобудівного 
моніторингу перед відповідною сільською, селищною, міською радою 
відповідною місцевою державною адміністрацією.  

 У разі виникнення державної необхідності рішення щодо доцільності 
внесення змін до генерального плану населеного пункту приймається 
Кабінетом Міністрів України.  

 
Рішення про розроблення плану зонування території населеного 

пункту, а також внесення змін до цієї містобудівної документації приймає 
відповідна сільська, селищна, міська рада.  

Замовником розроблення плану зонування території або внесення змін 
до нього є виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська 
міська державна адміністрація. 

За рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування для розроблення плану зонування території крім коштів 
державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, 
не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним 
органом місцевого самоврядування.  

План зонування території затверджується на пленарних засіданнях 
сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання.  

 
 Рішення про розроблення детального плану території, яка 

розташована в межах населеного пункту, а також внесення змін до цієї 
містобудівної документації приймає відповідна сільська, селищна, міська 
рада.  

Замовником розроблення детального плану території, яка розташована в 
межах населеного пункту, або внесення змін до нього є виконавчий орган 
сільської, селищної, міської ради, Київська міська державна адміністрація.  

За рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування для розроблення детального плану території крім коштів 
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державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, 
не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним 
органом місцевого самоврядування.  

Детальний план території, яка розташована в межах населеного пункту, 
розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, 
міської ради, а за відсутності затвердженого в установленому порядку 
плану зонування території - відповідною сільською, селищною, міською 
радою протягом 30 днів з дня його подання.  

 
Рішення про розроблення детального плану території, яка розташована 

за межами населеного пункту, або внесення змін до нього приймає 
відповідна районна державна адміністрація, а в разі відсутності 
адміністративного району - відповідно обласна, Київська міська державна 
адміністрація шляхом видання розпорядження. Цей же орган є замовником 
цієї роботи. 

Детальний план території, розташованої за межами населеного пункту, 
розглядається і затверджується відповідною районною державною 
адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання, а в разі відсутності 
адміністративного району - відповідно обласною, Київською міською 
державною адміністрацією.  

 
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, відповідна районна 

державна адміністрація забезпечують оприлюднення детального плану 
території протягом 10 днів з дня його затвердження.  

 
Містобудівна документація на місцевому рівні може бути оновлена 

за рішенням місцевих рад.  
 Оновлення містобудівної документації передбачає:  
 1) актуалізацію картографо-геодезичної основи;  
 2) перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму;  
 3) приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 
державних стандартів і правил. 

Затвердження оновленої містобудівної документації на місцевому рівні 
здійснюється згідно із статтями 17, 18 та 19 Закону «Про регулювання 
містобудівної діяльності».  

 
Рішення щодо внесення змін у містобудівну документацію 

приймається на підставі: 
 результатів моніторингу її реалізації, який проводиться 

відповідно до Порядку проведення містобудівного моніторингу, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 
01.09.2011 N 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07.11.2005 за N 1268/20006; 
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 виникнення умов для зміни масштабів та характеру розвитку 
населених пунктів; 

 змін у видах функціонального використання окремих 
територій; 

 необхідності вирішення екологічних та інженерних питань; 
 виникнення потреби у розміщенні об'єктів державного, 

регіонального значення, а також таких, що забезпечують громадські 
інтереси; 

 необхідності реалізації інвестиційних програм і проектів.  
 
Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів  

проводяться з метою розгляду проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні: генеральних планів населених пунктів, планів зонування 
території, детальних планів території. 

Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи зобов'язані 
забезпечити:  

1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної 
документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними 
та екологічними наслідками;  

 2) оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні та доступ до цієї інформації громадськості;  

 3) реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні (у разі її утворення); 

4) узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками 
містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;  

 5) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні.  

 Оприлюднення проектів генеральних планів, планів зонування 
територій, детальних планів територій здійснюється не пізніш як у місячний 
строк з дня їх надходження до відповідного органу місцевого 
самоврядування.  

 Оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні 
є підставою для подання пропозицій громадськості до відповідного органу 
місцевого самоврядування.  

 Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних 
законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних 
стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення 
процедури громадських слухань.  

 Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.  
Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадських 

слухань, може утворюватися погоджувальна комісія.  
До складу погоджувальної комісії входять:  
 1) посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування;  
 2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і 

санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, 
охорони культурної спадщини та інших органів;  
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 3) представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці;  
 4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час 

громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити 
не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної чисельності комісії.  

 Головою погоджувальної комісії є посадова особа відповідного органу 
місцевого самоврядування.  

 Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення 
розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та 
ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій 
(зауважень).  

 Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли 
участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини 
представників громадськості).  

 Рішення погоджувальної комісії приймається більшістю присутніх 
членів та оформлюється відповідним протоколом.  

 У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні 
питання між сторонами остаточне рішення приймає відповідний орган 
місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною комісією спірні 
питання між сторонами або прийняті відповідним органом місцевого 
самоврядування рішення є підставою для внесення змін до проекту 
відповідної документації.  

 Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у 
двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах 
масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також 
розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів.  

 Особи, які оприлюднюють проекти генеральних планів населених 
пунктів, зонування територій, детальних планів територій, є відповідальними 
за їх автентичність.  

 Фінансування заходів щодо врахування громадських інтересів 
здійснюється за рахунок органів місцевого самоврядування.  

 
Матеріали генерального плану населеного пункту та детального плану 

території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути 
обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану 
населеного пункту, детального плану території забезпечується шляхом його 
розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих 
періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у 
загальнодоступному місці у приміщенні такого органу. Матеріали 
генерального плану населеного пункту надаються за запитом відповідно до 
Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

 
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради вживає заходів щодо 

організації комплексної забудови територій.  
Комплексна забудова території здійснюється з метою забезпечення 

реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення 
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інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних 
мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об'єктів 
будівництва, а також на благоустрій території. Комплексна забудова 
території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів 
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду одним або кількома 
інвесторами.  

 Рішення про організацію комплексної забудови території у визначених 
межах та рішення про розміщення об'єктів будівництва на території 
населених пунктів та за їх межами під час комплексної забудови території 
приймає виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районна 
державна адміністрація.  

Розміщення об'єктів будівництва на території населених пунктів та за їх 
межами під час комплексної забудови території здійснюється виконавчим 
органом сільської, селищної, міської ради, районною державною 
адміністрацією відповідно до їх повноважень шляхом надання містобудівних 
умов та обмежень або видачі будівельного паспорта відповідно до 
містобудівної документації у порядку, передбаченому Законом «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 
 

До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та 
державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, 
міської ради, Київська міська державна адміністрація або відповідний 
місцевий орган виконавчої влади зобов'язані надавати за запитами фізичних 
та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, 
що можуть бути використані під забудову. 
 

 
ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА 

МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Правове поле містобудівної діяльності складається майже із 100 

законодавчих актів. Це Конституція України, кодекси, закони, постанови 
Верховної Ради та Кабінету Міністрів, а також зареєстровані в Міністерстві 
юстиції накази центральних органів виконавчої влади. Ці законодавчі та 
нормативно-правові акти можна умовно поділити на три групи. Перша 
група регулює процедурні питання, пов’язані з реалізацією повноважень 
органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
інших суб’єктів містобудівної діяльності в цій сфері. Друга група містить 
основні галузеві вимоги щодо змісту, порядку розроблення, затвердження та 
використання містобудівної документації. До неї належать закони України 
«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», 
«Про Генеральну схему планування території України», «Про комплексну 
реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», «Про 
будівельні норми»; постанова Верховної Ради України від 24.12.99 № 1359-
XIV «Про затвердження Концепції сталого розвитку населених пунктів», 
постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.95 № 870 «Про Порядок 
передачі документації на державну екологічну експертизу»,  від 15.12.97 № 
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1391 «Про затвердження Списку населених пунктів України, віднесених до 
курортних», від 26.06.01 № 878 «Про затвердження Списку історичних 
населених місць України (міста і селища міського типу)», від 13.03.02 № 318 
«Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання 
історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на 
території історичних ареалів населених місць», від 29.08.02 р. N 1291 «Про 
забезпечення реалізації Закону України  «Про Генеральну схему планування 
території України», від 25.05.11 № 548 «Про затвердження Порядку 
проведення експертизи містобудівної документації», від 25.05.11 № 555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», від 25.05.11 № 556 «Про Порядок обміну 
інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром», від 
25.05.11 № 559 «Про містобудівний кадастр»; накази Мінрегіону від 02.06.11 
№ 64, зареєстрований у Мін’юсті 24.06.11 за № 781/19519 «Про 
затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану 
населеного пункту»; від 05.07.11 № 103, зареєстрований у Мін’юсті 22.07.11 
за № 902/19640  «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки»; від 07.07.11 № 108, зареєстрований у Мін’юсті 
22.07.11 за № 903/19641 «Про затвердження Типового положення про 
архітектурно-містобудівні ради»; від 07.07.11 № 109, зареєстрований у 
Мін’юсті 22.07.11 за № 912/19650 «Про затвердження Порядку надання 
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та 
зміст»; від 01.09.11 № 170, зареєстрований у Мін’юсті 07.11.11 за № 
1268/20006 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного 
моніторингу»; від 16.11.11 № 290, зареєстрований у Мін’юсті 20.12.11 за № 
1468/20206, «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації». 

Третя група регламентує суміжні види діяльності, проте теж містить 
вимоги, що стосуються містобудування, або передбачає створення 
інформації, яка є вихідною при розробленні містобудівної документації. 
Загальний перелік цих законодавчих актів наведено в додатку 1. 

 
Законодавством України встановлено відповідальність за порушення у 

сфері містобудування. Ці питання регулюються Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, законами України «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про основи 
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності». 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та 
Закону України "Про доступ до публічної інформації"» передбачив: 
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення  
"Стаття 212-3. Порушення права на інформацію та права на звернення 
Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено 
законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади 
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запобігання і протидії корупції", - тягне за собою накладення штрафу на 
посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: 
необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, 
ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, 
неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання 
інформації, надання недостовірної інформації, - тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з 
обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, - тягне за собою 
накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення 
Закону України "Про звернення громадян" - тягнуть за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених 
частинами першою - шостою цієї статті, за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на 
посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти 
годин". 

 
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

найбільш повно та ґрунтовно висвітлює основні види та завдання робіт з 
планування території і зазначає що містобудівна документація є 
інструментом державного регулювання планування територій, а її вимоги є 
обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування. Наводиться 
визначення всіх видів містобудівної документації, докладний зміст яких 
деталізується у відповідних державних будівельних нормах (треба звернути 
увагу на те, що відповідно до Закону «Про будівельні норми» «будівельні 
норми - затверджений суб’єктом нормування підзаконний нормативний акт 
технічного характеру, що містить обов’язкові вимоги у сфері будівництва, 
містобудування та архітектури»). 

Для забезпечення контролю реалізації рішень містобудівної 
документації Законом передбачено здійснення містобудівного моніторингу 
як системи спостережень, оцінки та прогнозу стану і змін  об'єктів  
містобудування,  які  проводяться відповідно  до  вимог  містобудівної 
документації та спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з 
урахуванням державних  і громадських інтересів. Порядок проведення 
містобудівного моніторингу деталізований в  постанові Кабінету Міністрів 
України від 01.09.2011 № 170  «Про затвердження Порядку проведення 
містобудівного моніторингу».  
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Особливої уваги заслуговують вимоги ст.2, 16 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» до картографічної основи, на якій 
повинна розроблятись містобудівна документація. Це має бути актуалізована 
основа в цифровій формі як  набори  профільних  геопросторових  даних  у  
державній геодезичній системі координат УСК-2000.  Картографічна основа 
має створюватись відповідно до вимог Закону України «Про топографо-
геодезичну і картографічну діяльність». 

Новий підхід до процедур погодження містобудівної документації 
відображений в ст.20 Закону. Тепер ці погодження мають відбуватись за 
принципом «єдиного вікна», роль якого виконує архітектурно-містобудівна 
рада. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури,  при 
якому функціонує архітектурно-містобудівна рада,  за  20  робочих  днів  до  
розгляду на засіданні ради містобудівної документації письмово інформує 
про дату та місце такого розгляду державні органи, які відповідно до закону 
мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, та 
забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним 
напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають органу 
містобудування свої висновки.  У разі ненадання письмових висновків до 
проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження  
інформації про розгляд містобудівної документації такий проект вважається 
погодженим цими органами. І хоча в Законі зазначено, що архітектурно-
містобудівна рада утворюється як дорадчий орган, результати  розгляду нею  
проектів  містобудівної документації враховуються під  час  подальшого 
доопрацювання та затвердження таких проектів. Докладно порядок роботи 
архітектурно-містобудівних рад визначений в постанові Кабінету Міністрів 
України від 07.07.2011 № 108 «Про затвердження Типового положення 
про архітектурно-містобудівні ради».  

Також в Законі «Про регулювання містобудівної діяльності» 
регламентовано процедуру громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів, яка деталізована в постанові Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні». 

Оскільки головною метою Закону «Про регулювання містобудівної 
діяльності» було вдосконалення дозвільної системи, в ньому зменшено 
перелік робіт та спрощено процедуру проведення експертизи містобудівної 
документації. Експертизі не підлягає містобудівна документація місцевого 
рівня за виключенням генеральних планів міст. Порядок проведення 
експертизи містобудівної документації регламентований постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 548. Оскільки, як було 
зазначено раніше, Кодекс України про адміністративні правопорушення 
передбачає накладання штрафу на посадових осіб за вимагання під час 
проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, треба 
звернути увагу на перелік необхідних документів, наведений в цій постанові. 
Це проект містобудівної документації та «результати розгляду цієї 
документації архітектурно-містобудівною радою, зокрема, висновки … 
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органів, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду 
містобудівної документації». Враховуючи цей перелік документів, а також 
частину другу Прикінцевих положень Закону «Про регулювання 
містобудівної діяльності», в якій зазначено, що «закони та інші нормативно-
правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, 
що не суперечить цьому Закону», вважаємо, що містобудівна документація 
не підлягає іншим видам експертизи, зокрема, передбаченим раніше 
прийнятими законами України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про екологічну експертизу» та іншими 
законодавчими та нормативно-правовими актами.  

По новому в Законі надано визначення містобудівного кадастру – це 
«державна система зберігання і використання геопросторових даних про 
територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-
геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних 
стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні 
територій та будівництві, формування галузевої складової державних 
геоінформаційних ресурсів». Містобудівний кадастр ведеться службами 
містобудівного кадастру, які діють у складі спеціально уповноважених 
органів містобудування та архітектури, з урахуванням даних державного 
земельного кадастру на державному, обласному та районному рівнях, рівні 
обласних центрів та міст обласного значення. Дані містобудівного кадастру, 
необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення 
землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, 
використовуються для задоволення інформаційних потреб державних 
органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. 
Порядок ведення та структура містобудівного кадастру, порядок надання 
інформації з містобудівного кадастру, а також  Типове положення про 
службу містобудівного кадастру визначені в постанові Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», а Порядок 
обміну інформацією між містобудівним та державним земельним 
кадастром – в постанові від 25.05.2011 № 556.  

Особливо важливими для налагодження взаємодії в роботі органів 
містобудування та органів земельних ресурсів, а також узгодження рішень 
містобудівної та землевпорядної документації є ст.24, 25 Закону. В них 
зазначено, що у разі відсутності плану зонування або детального плану 
території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача 
(надання)  земельних ділянок із  земель державної або комунальної 
власності  у власність чи користування фізичним та юридичним особам 
для містобудівних потреб забороняється. Також забороняється зміна 
цільового  призначення  земельної  ділянки,  яка  не відповідає  плану  
зонування  території  та/або  детальному  плану території. Крім того, ці 
статті Закону регламентують, що режим забудови  територій,  визначених  
для  містобудівних потреб,  встановлюється  у  генеральних  планах 
населених пунктів, планах зонування та детальних планах територій і є 
обов'язковим для врахування під час розроблення землевпорядної 
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документації. Документація із землеустрою  розробляється  з  урахуванням 
положень плану зонування та/або детального плану території. При 
проведенні громадських слухань містобудівні рішення часто зустрічають 
супротив місцевого населення, якщо вони стосуються зміни функціонального 
призначення територій. Тому варто взяти до уваги положення зазначених 
статей Закону, згідно яких зміна функціонального призначення територій 
не тягне за собою припинення права власності або права користування 
земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи 
користування до встановлення нового функціонального призначення 
територій. Встановлення  режиму  забудови  територій,  визначених для 
містобудівних потреб, також не тягне за собою припинення права 
власності або права користування земельними ділянками, зміни 
адміністративно-територіальних меж до моменту  вилучення  (викупу) 
земельних ділянок. Узгодження    питань    щодо   забудови   визначених   
для містобудівних  потреб  територій  суміжних  територіальних  громад 
здійснюється на підставі відповідних угод, відображається у схемах 
планування зазначених територій та  генеральних  планах  населених пунктів.  

Наступні статті цього Закону присвячені використанню містобудівної 
документації при проектуванні об’єктів будівництва та здійсненні забудови 
території. Зазначено, що таке проектування і будівництво можливі лише 
за умови відповідності містобудівній документації, на підставі якої 
видаються вихідні дані для проектування (містобудівні умови та обмеження 
або будівельний паспорт забудови земельної ділянки). Докладно ці 
процедури прописані в постановах Кабінету Міністрів  від 07.07.2011 № 
109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» та від 05.07.2011 
№ 103  «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки». 

 
До третьої групи законодавчих на нормативно-правових актів, 

вимоги яких необхідно враховувати при розробленні містобудівної 
документації, належать Земельний Кодекс України,  Водний Кодекс України, 
Лісовий Кодекс України, Повітряний Кодекс України, Кодекс України “Про 
надра”, закони України “Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України”, “Про стимулювання 
розвитку регіонів», “Про охорону культурної спадщини”, “Про охорону 
археологічної спадщини”, “Про Загальнодержавну програму формування 
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, “Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 
року”,  “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про 
охорону атмосферного повітря», “Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення”, “Про курорти”, “Про туризм”, “Про 
природно-заповідний фонд”, “Про правовий режим територій, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, «Про 
правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», “Про 
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державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, «Про пожежну 
безпеку», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про 
теплопостачання», «Про електроенергетику», «Про автомобільні дороги», 
«Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про трубопровідний 
транспорт», «Про використання земель оборони», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про державний земельний кадастр»,  «Про 
землеустрій», «Про оцінку земель», «Про меліорацію земель», «Про особисте 
селянське господарство», «Про відчуження земельних ділянок, інших 
об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 
приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності», «Про особисте селянське господарство», постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.01.93 № 15 «Про порядок ведення державного 
земельного кадастру», від 23.07.91 № 106 «Про організацію виконання 
постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію 
законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»,    від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження 
Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»,     
від 13.05.96 № 502 «Про затвердження Порядку користування землями 
водного фонду», від 08.05.96 № 486 «Про затвердження Порядку визначення 
розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської 
діяльності в них»,    від 18.12.98 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної 
охорони водних об’єктів»,    від 20 липня 1996 р. № 815 «Про затвердження 
Порядку здійснення державного моніторингу вод»,    від 08.04.96 № 413 «Про 
затвердження Порядку ведення державного водного кадастру»,    від 16.11.02 
№ 1747 «Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів»,    
від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах», від 17.11.97 № 1279 «Про розміри 
та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, які підлягають відшкодуванню»,    від 12.12.94 № 827 «Про 
затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого 
значення»,    від 31.01.95 № 75 «Про затвердження Порядку державного 
обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин»,    від 13 червня 1995 р. 
N 423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження 
геологічною інформацією», від 17 січня 1995 р. N 33 «Про затвердження 
Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин 
загальнодержавного значення», від 23.03.95 № 213 «Про затвердження 
методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 
населених пунктів»,    від 30.05.97 № 515 «Про затвердження методики 
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель 
населених пунктів)»,    від 16.06.99 № 1050 «Про експертну грошову оцінку 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення»,    від 27.07.95 № 
554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку»,    від 16.05.2007 № 733 «Про затвердження Порядку 
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок», 
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наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 
548, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за N 
1011/18306 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення 
земель»; державні класифікатори ДК 009–96 «Класифікація видів 
економічної діяльності», ДК 018–2000 «Державний класифікатор будівель та 
споруд», ДК 005–96 «Класифікатор відходів», ДК 008:2007 «Класифікатор 
корисних копалин». 

Земельним кодексом (ст. 20, яка регламентує встановлення та зміну 
цільового призначення земельних ділянок) визначено: «5. Види використання 
земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель 
сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її 
власником або користувачем самостійно в межах вимог, встановлених 
законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної 
документації та документації із землеустрою». Хоча, як ми пам’ятаємо із 
Закона «Про регулювання містобудівної діяльності», обґрунтування 
розподілу земель за цільовим призначенням є одним з головних завдань 
планування і забудови територій.  

Земельним кодексом передбачено використання містобудівної 
документації при наданні земельних ділянок державної або комунальної 
власності у користування; при формуванні переліку земельних ділянок 
державної або комунальної власності, призначених для продажу на 
земельних торгах; при погодженні питань, пов'язаних з викупом земельних 
ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності. 
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в 
межах їх повноважень надає мотивовану відмову у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у випадку 
невідповідності місця розташування земельної ділянки вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також 
генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, 
схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 
охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів 
землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку. При формуванні переліку 
земельних ділянок державної або комунальної власності, призначених для 
продажу на земельних торгах, добір здійснюється на підставі 
затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою. 
У разі викупу земельних ділянок під об'єкти містобудування, розміщення яких 
визначено містобудівною або землевпорядною документацією (генеральні 
плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна 
документація, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони 
земель адміністративно-територіальних утворень, проекти землеустрою щодо 
впорядкування територій населених пунктів тощо), погодження місця 
розташування об'єкта не проводиться. 

Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
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більш детально регламентує цю процедуру. Цей Закон визначає правові, 
організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що 
виникають у процесі відчуження земельних  ділянок,  інших  об'єктів  
нерухомого майна,  що на них розміщені,  які перебувають у  власності  
фізичних  або  юридичних осіб,  для  забезпечення  суспільних  потреб  чи 
пов'язані з примусовим відчуженням зазначених об'єктів  нерухомого майна  
з  мотивів  суспільної  необхідності,  якщо такі потреби не можуть бути 
забезпечені шляхом використання  земель  державної  чи комунальної 
власності. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
відповідно до своїх  повноважень  та  в  порядку,  визначених  цим Законом,  
мають  право  викупу  земельних ділянок,  інших об'єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних 
осіб, для таких суспільних потреб:  

 забезпечення національної безпеки і оборони;  
 будівництво, капітальний   ремонт,   реконструкція   та обслуговування  

лінійних  об'єктів  та  об'єктів  транспортної   і енергетичної   
інфраструктури  (доріг,  мостів,  естакад,  нафто-, газо- та 
водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, нафтових   і  
газових  терміналів,  електростанцій)  та  об'єктів, необхідних для їх 
експлуатації;  

 розміщення іноземних  дипломатичних  представництв   та 
консульських  установ,  представництв  міжнародних  організацій  в 
Україні  згідно  з  міжнародними  договорами  України,  згода   на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  

 розміщення та  обслуговування   об'єктів,   пов'язаних   із видобуванням 
корисних копалин;  

 будівництво захисних гідротехнічних споруд;  
 будівництво та обслуговування нафтових і  газових  свердловин та 

виробничих споруд,  необхідних для їх експлуатації,  споруд для 
підземного зберігання нафти,  газу та інших речовин і  матеріалів, 
захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;  

 створення міських  парків,  будівництво дошкільних навчальних 
закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;  

 розташування об'єктів природно-заповідного фонду. 
Рішення  про  викуп  земельних  ділянок,  інших   об'єктів нерухомого  майна,  
що  на  них розміщені,  для суспільних потреб, органи виконавчої влади чи 
органи  місцевого самоврядування приймають на підставі генеральних 
планів населених  пунктів  та  іншої  містобудівної  документації, матеріалів   
погодження   місця  розташування  таких  об'єктів  та документації  із   
землеустрою,   затверджених   в   установленому законодавством порядку.  

Водним кодексом України та постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.05.96 № 502 «Про затвердження Порядку користування 
землями водного фонду» передбачено встановлення водоохоронних зон та 
прибережних захисних смуг з метою охорони поверхневих водних об'єктів 
від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і 
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навколо озер, водосховищ та інших водойм. У межах існуючих населених 
пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням 
містобудівної документації. Виконавчі комітети місцевих рад зобов'язані 
доводити до відома населення, всіх заінтересованих організацій рішення 
щодо меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також 
водоохоронного режиму, який діє на цих територіях. 

З метою охорони водних об'єктів у районах забору води для 
централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих 
потреб Водний кодекс передбачає встановлення зон санітарної охорони, які 
поділяються на пояси особливого режиму. Межі зон санітарної охорони 
водних об'єктів встановлюються місцевими радами на їх території за 
погодженням з державними органами санітарного нагляду, охорони 
навколишнього природного середовища, водного господарства та геології. 
Режим зон санітарної охорони водних об'єктів встановлений в постанові 
Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024 «Про правовий режим 
зон санітарної охорони водних об’єктів». 
 

Повітряний кодекс України  визначає, що органи місцевого 
самоврядування та органи виконавчої влади на підставі затверджених в 
установленому законом порядку генеральних планів населених пунктів на 
довгостроковий період зобов'язані визначити земельні ділянки, необхідні для 
розвитку аеропортів (аеродромів). 

 
Закон «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» визначає  правові,  
економічні  та   організаційні засади формування органами виконавчой влади 
та місцевого самоврядування цілісної  системи  прогнозних  і  програмних 
документів економічного і соціального  розвитку  України,  окремих галузей   
економіки   та окремих адміністративно-територіальних одиниць 
(Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст України) як  
складової  частини   загальної системи державного регулювання  
економічного і соціального розвитку держави. Система прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку складається з:  

 прогнозів економічного  і  соціального  розвитку  України  на 
середньостроковий період (5 років)  та короткостроковий період;  

 Державної програми   економічного   і   соціального  розвитку України 
на короткостроковий період (щорічно);  

 прогнозів економічного  і  соціального  розвитку   Автономної 
Республіки  Крим,  областей,  районів та міст на середньостроковий 
період (5 років);  

 програм економічного  і   соціального   розвитку   Автономної 
Республіки  Крим,  областей,  районів  та міст на короткостроковий 
період (щорічно);  

 прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий 
період;  

 програм розвитку окремих галузей економіки.  
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Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» визначає правові засади формування та  застосування 
державних  соціальних  стандартів  і  нормативів,  спрямованих  на 
реалізацію закріплених Конституцією  України та законами України 
основних соціальних гарантій. Державні соціальні стандарти обов'язково  
враховуються  при розробці програм економічного і соціального розвитку. 
Соціальні норми і нормативи - показники необхідного споживання  продуктів 
харчування,  непродовольчих товарів і послуг та  забезпечення   освітніми,   
медичними,   житлово-комунальними, соціально-культурними послугами. 
Для встановлення державних  соціальних  нормативів  у  сфері  надання  
соціальних послуг  визначаються перелік,  види, обсяги та показники якості 
соціальних послуг, які надаються за рахунок державного та місцевого 
бюджетів і страхових фондів. Держава гарантує забезпечення  основних  
потреб  громадян  на рівні  встановлених  законом  державних  соціальних  
стандартів  і нормативів. До переліку таких  нормативів належать нормативи  
у  сфері  житлово-комунального обслуговування (зокрема,   соціальна норма   
житла   та  нормативи  користування житлово-комунальними послугами),  у  
сфері  транспортного обслуговування та зв'язку (норми забезпечення 
населення транспортом загального користування та  послугами зв'язку), у 
сфері  охорони  здоров'я (перелік та   обсяг   гарантованого  рівня  медичної  
допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров'я; 
нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою; нормативи 
санаторно-курортного забезпечення; у  сфері  забезпечення навчальними 
закладами (перелік та  обсяг   послуг,   що   надаються   державними   і 
комунальними  закладами  дошкільної,  загальної   середньої, професійно-
технічної та вищої освіти; нормативи граничного  наповнювання  класів,  
груп  та співвідношення   вихованців,   учнів,   студентів  і  педагогічних 
працівників у навчальних закладах),  у  сфері  обслуговування закладами 
культури (зокрема, нормативи забезпечення  населення закладами,  
підприємствами, організаціями та установами культури), у  сфері  
обслуговування закладами фізичної культури та спорту (в тому числі 
нормативи забезпечення  населення закладами фізичної культури та спорту), 
у   сфері   побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування 
(нормативи забезпечення населення побутовими послугами; нормативи 
забезпечення   торговельною  площею  та  місцями  у закладах громадського 
харчування).  

Цей Закон набрав чинності 5 жовтня 2000 року. Ним доручалось 
Кабінету  Міністрів  України  у шестимісячний термін розробити та  
затвердити  державний  класифікатор  соціальних стандартів і нормативів.   
Оскільки це не було зроблено, у якості таких нормативів використовуються 
містобудівні норми ДБН 360-92**, хоча вони в окремих позиціях вже 
застаріли й потребують коригування. 

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»   
визначає, що до повноважень  органів  місцевого  самоврядування  у   сфері 
питної води та питного водопостачання належать затвердження з 
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урахуванням вимог законодавства у сфері питної води та питного  
водопостачання  проектів  містобудівних  програм, генеральних планів 
забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації; затвердження 
та реалізація місцевих програм  у  сфері  питної води та питного 
водопостачання, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і 
місцевих програм; надання згоди на розміщення на  відповідній  території  
нових або  реконструкцію  діючих об'єктів,  діяльність яких може завдати 
шкоди джерелам та системам питного водопостачання; встановлення зон  
санітарної  охорони  джерел   та   об'єктів централізованого питного 
водопостачання. 

На водні  об'єкти,  які  є  джерелами питного водопостачання, повинні  
бути  складені  в  установленому  законодавством  порядку паспорти.   

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1107 «Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів 
питного водопостачання» передбачено, що нормативи  питного 
водопостачання у конкретному населеному пункті розробляються та 
науково обґрунтовуються згідно з Методикою визначення  нормативів  
питного  водопостачання  населення спеціалізованими науково-дослідними  
організаціями  на  замовлення місцевих  адміністрацій  або  органів  
місцевого самоврядування та затверджуються  ними  після  погодження   з   
місцевими   органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я,  охорони 
навколишнього природного середовища та водного господарства. 

Закон України «Про електроенергетику» визначає джерела отримання 
інформації для розроблення відповідних розділів містобудівної документації. 
Це комплексні  плани  постачання   енергії споживачам, які розробляються 
за участі місцевих органів виконавчої влади  та  органів місцевого  
самоврядування. Ці органи також погоджують питання розміщення на 
підпорядкованій їм  території об'єктів  електроенергетики, виходячи  з  
інтересів територіальної громади, і можуть надати відповідну інформацію. 

Необхідно звернути увагу на Закон України «Про теплопостачання», 
який встановлює необхідність розроблення та реалізації схем 
теплопостачання населених пунктів України на 5-7 років з урахуванням 
генеральних планів населених пунктів, що має сприяти реалізації 
містобудівних рішень.  

Згідно Закону України «Про транспорт» розміщення споруд та інших  
об'єктів  транспорту  на  землях, наданих  в користування підприємствам 
транспорту,  здійснюється за погодженням з місцевими органами влади і 
самоврядування. 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» та постанова 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження 
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах» передбачають певні види спеціальної документації, яка 
затверджується сільськими, селищними, міськими радами і відповідно до 
якої здійснюються роботи з благоустрою. Це місцеві програми з  
благоустрою населених пунктів, правила   благоустрою територій населених 
пунктів, технічна   документація  з  питань  благоустрою  територій 
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населених   пунктів   (проекти,   схеми,   карти,   атласи   тощо). Правила  
благоустрою  території  населеного пункту – це нормативно-правовий акт,  
яким  установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів 
благоустрою. Вони мають розроблятись для всіх сіл, селищ, міст.    

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» встановив, що підприємства, установи і 
організації мають право на одержання від органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, а також відповідних органів і закладів охорони 
здоров'я інформації про стан здоров'я населення, санітарну та епідемічну 
ситуацію, нормативно-правові акти з питань забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення та санітарні норми. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» визначає, що Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
місцевими радами визначається режим використання територій 
рекреаційних зон відповідно до законодавства України. 

 Екологічне інформаційне забезпечення здійснюється органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх 
повноважень шляхом:  
в) систематичного інформування населення через засоби масової інформації 
про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, 
джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього 
природного середовища і характер впливу екологічних факторів на здоров'я 
людей;  
д) забезпечення вільного доступу до екологічної інформації, яка не становить 
державної таємниці і міститься у списках, реєстрах, архівах та інших 
джерелах. 

В ст.59 Закону містяться екологічні вимоги при розміщенні і розвитку  
населених пунктів: планування, розміщення, забудова і розвиток населених 
пунктів здійснюються за рішенням місцевих рад з урахуванням екологічної 
ємкості територій, додержанням вимог охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної 
безпеки. При розробці генеральних планів розвитку і розміщення населених 
пунктів сільські, селищні, міські ради встановлюють режим використання 
природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та 
екологічної безпеки у приміських та зелених зонах за погодженням з радами, 
на території яких вони знаходяться, відповідно до законодавства України.  

Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 
органи місцевого самоврядування за поданням територіальних органів 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 
екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я з урахуванням 
особливостей екологічної ситуації регіону, населеного пункту можуть 
додатково до визначеного Кабінетом Міністрів переліку встановлювати 
перелік забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів 
на відповідній території. У разі перевищення нормативів екологічної 
безпеки органи місцевого самоврядування на відповідній території 
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затверджують програми оздоровлення атмосферного повітря, здійснюють 
заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря. 

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із 
захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 
майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням 
єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження 
органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності. 

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-
екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і 
реагуванням на надзвичайні ситуації: 
3) районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських 
рад, районними у містах та селищними радами утворюються місцеві комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 
До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного 

захисту належить: 
4) розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері 
цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення 
техногенної та пожежної безпеки; 
14) віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх 
управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних 
показників та затвердження їх переліку; 
24) визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту; 
25) планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в 
особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття 
населення; 
26) прийняття рішень про подальше використання захисних споруд 
цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства 
(ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та 
безхазяйних захисних споруд; 
27) організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту. 
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ПРИКЛАДИ МІСТОБУДІВНИХ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО  
ТА МІСЦЕВОГО РІВНІВ 

Реформа місцевого самоврядування спрямована на створення та 
підтримку сприятливого життєвого середовища, забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, задоволення інтересів громадян в усіх сферах 
життєдіяльності, надання населенню органами місцевого самоврядування 
високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на 
відповідних територіях, узгодження інтересів держави та територіальних 
громад.  

Шлях до сталого та гармонійного розвитку територій - це розроблення і 
впровадження в практичну діяльність органів державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб містобудівної 
документації, яка є інструментом регулювання планування, забудови та 
іншого використання територій. Рішення містобудівної документації 
спрямовані на: 

 прогнозування розвитку територій; 
 обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; 
 взаємоузгодження державних, громадських та приватних 

інтересів; 
 визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та 

громадської забудови, виробничих, рекреаційних, 
природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних зон і 
об’єктів; 

 розвиток інженерно-транспортної інфраструктури. 
 
Вимоги містобудівної документації є обов’язковими для виконання 

всіма суб’єктами містобудування. Програми господарського, соціального та 
культурного розвитку регіонів та населених пунктів повинні узгоджуватись 
з містобудівною документацією відповідного рівня. 

Відповідно до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» 
забудова територій має здійснюватись виключно на підставі затвердженої 
містобудівної документації. Зокрема, реалізація інвестиційних проектів 
потребує наявності планів зонування території або детальних планів 
територій для видачі забудовникам містобудівних умов та обмежень. 

 
З 1 СІЧНЯ 2015 р. У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ (ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ АБО 
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ) ПЕРЕДАЧА (НАДАННЯ) 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ІЗ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ АБО 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВЛАСНІСТЬ ЧИ КОРИСТУВАННЯ 
ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ 
ПОТРЕБ, А ТАКОЖ ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЯКА НЕ ВІДПОВІДАЄ ЦІЙ МІСТОБУДІВНІЙ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ. 
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Відповідно до вимог Концепції реформування місцевого самоврядування 

основними повноваженнями органів місцевого самоврядування обласного 
рівня буде забезпечення регіонального розвитку; охорони навколишнього 
природного середовища; розвитку обласної інфраструктури, насамперед 
обласних автомобільних доріг, мережі міжрайонних та міжобласних 
маршрутів транспорту загального користування; професійно-технічної 
освіти; надання високоспеціалізованої медичної допомоги; розвитку 
культури, спорту, туризму. Тому головними завданнями схеми планування 
території області є:  

 розроблення раціональної планувальної організації території,  
 забезпечення оптимальних умов проживання населення,  
 розвиток галузей господарського комплексу з врахуванням 

загальнодержавних та регіональних інтересів,  
 раціональне використання  природних ресурсів,  
 охорона навколишнього природного середовища та культурної 

спадщини,  
 вдосконалення системи розселення,  
 створення транспортної та інженерної інфраструктури,  
 визначення територій, розвиток яких потребує державної підтримки, 
 формування транскордонних регіонів, 
 забезпечення цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.  
 
Схема планування території Київської області містить принципові 

рішення з функціонального зонування території за видами переважного 
використання, планувальної організації території, взаємопов'язаного 
комплексного розміщення основних об'єктів виробництва, транспорту та 
інженерної інфраструктури, розвитку інвестиційно-привабливих територій, 
реструктуризації господарського комплексу (промисловості, сільського та 
лісового господарства, соціальної сфери, рекреаційно-оздоровчої та 
туристичної галузі), охорони навколишнього природного середовища та 
культурної спадщини, цивільного захисту. 
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Схема планування території району є першоосновою для розроблення 

системи стратегічних, прогнозних і програмних документів щодо здійснення 
регіональної політики з врахуванням державних інтересів, а також інтересів 
територіальних громад цього району (сільських, селищних, міських рад). 
Основними завданнями схеми планування території району є: 

- обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів 
використання територій; 

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 
планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням 
вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, 
протипожежного та іншого законодавства; 

- обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб; 
- забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів 

сталого розвитку населених пунктів; 
- визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-

оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення 
передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше 
використання; 

- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів; 

- розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 

В схемі планування території району на підставі SWOT-аналізу 
природно-кліматичних, інженерно-геологічних та інженерно-будівельних 
умов, земельних, водних, лісових, мінерально-сировинних ресурсів, 
геоекономічного, демографічного, виробничого, науково-технічного, 
рекреаційного, оздоровчого, туристичного та історико-культурного 
потенціалу, рівня забезпеченості соціальною та інженерно-транспортною 
інфраструктурою визначено перспективне функціональне зонування та 
планувальну структуру території району, розроблено прогноз його 
містобудівного та соціально-економічного розвитку (стратегію 
реформування господарського комплексу, перспективну чисельність та 
зайнятість населення, обсяги будівництва об’єктів міжселенного 
обслуговування, напрями розбудови дорожньо-транспортної та інженерної 
інфраструктури в ув’язці із загальнодержавною та обласною системами, 
пропозиції щодо територіальної організації рекреаційно-оздоровчої та 
туристичної системи), обґрунтовано розвиток місцевих систем розселення, 
які є прообразом майбутніх територіальних громад, визначено території 
спільних інтересів суміжних територіальних громад запропоновано 
містобудівні заходи щодо забезпечення санітарного благополуччя, охорони 
навколишнього природного середовища, територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, нерухомих об’єктів культурної спадщини, а також 
інженерно-технічні заходи цивільного захисту території та населення району. 
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Важливою складовою схеми планування території району є перелік 
планувальних обмежень використання території. Він містить санітарно-
захисні зони, округи (зони) санітарної охорони навколо відповідних 
територій і об'єктів, охоронні зони пам'яток культурної спадщини, 
водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об'єктів, зони 
радіаційного й іншого техногенного забруднення довкілля, можливих 
надзвичайних ситуацій від потенційно небезпечних природних і техногенних 
об'єктів тощо. На територіях, які потрапили в межі цих зон, відповідними 
радами встановлюється обмежений режим використання, що має 
враховуватись при розробленні землевпорядної документації та наданні 
земель забудовникам. 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначена 
можливість розроблення схеми планування території окремої частини 
району. Такою частиною може бути одна або декілька сільських (селищних, 
міських) рад. Концепція реформування місцевого самоврядування 
передбачає в 2015-2017 р.р. забезпечити новостворені територіальні громади 
схемами планування території та генеральними планами. Це дозволить 
запровадити ефективні механізми участі громадськості у виробленні 
органами місцевого самоврядування важливих управлінських рішень, 
зокрема з питань визначення стратегії розвитку територіальної громади, 
призведе до підвищення ефективності використання ресурсів, покращення 
інвестиційної привабливості територій, зниження соціальної напруги. 
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Відповідно до вимог Концепції реформування місцевого самоврядування 
основними повноваженнями органів місцевого самоврядування базового 
рівня є забезпечення: 

 планування розвитку території громади; 
 місцевого економічного розвитку (залучення інвестицій, розвиток 

підприємництва); 
 територіальної доступності отримання послуг на території громади, де 

проживає особа; 
 розвитку місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, 

газо-, електропостачання і водовідведення, інформаційних мереж, 
об’єктів соціального та культурного призначення; 

 організації пасажирських перевезень на території громади; 
 управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти; 
 надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони 

здоров’я, з профілактики хвороб; 
 розвитку культури та фізичної культури (утримання та організація 

роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних 
майданчиків); 

 надання соціальної допомоги через територіальні центри; 
 гасіння пожеж;  
 надання житлово-комунальних послуг (централізоване водо-, 

теплопостачання і водовідведення, вивезення та утилізація відходів); 
 вирішення питань забудови території (відведення земельних ділянок, 

надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію будівель); 
 благоустрою території. 

Ці питання вирішуються в генеральних планах населених пунктів. 

Генеральний план — це основний вид містобудівної документації на 
місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії 
планування та забудови території населеного пункту. Виключно після 
затвердження генплану можливе використання земель за новим 
функціональним призначенням. Після затвердження його сесією органу 
місцевого самоврядування генплан отримує силу місцевого закону і 
виконання його регламентів є обов'язковим. Генплан враховує не тільки 
побажання інвесторів з точки зору економічного розвитку населеного пункту 
і окремих його частин, але в ньому розраховується площа районів житлової 
та виробничої забудови, обсяги перспективного будівництва об’єктів 
соціальної та  інженерної інфраструктури, необхідні для функціонування 
сталого й гармонійного розвитку поселення. Також враховуються сучасні 
соціальні та екологічні стандарти. До соціальних стандартів, для виконання 
яких резервуються відповідні території, відносяться будівлі культурного та 
побутового обслуговування, навчальні заклади (школи, дитячі садки), 
приміщення та будівлі медичного обслуговування, комунальні об'єкти, що 
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гарантують необхідний санітарний режим у населеному пункті і 
відповідають сучасним стандартам екологічної безпеки. 

Така документація дозволяє в реальній прив'язці до зонування 
населених пунктів розробляти програми економічного і соціального 
розвитку, збереження природних ресурсів і підтримання санітарно-
епідеміологічної, протипожежної та інших видів безпеки. Але головне, що 
дотримання положень та вимог сучасної містобудівної документації є 
гарантією забезпечення високих стандартів соціально-культурного та 
побутового обслуговування, забезпечення належного рівня охорони здоров'я 
й освіти. 

Концепцією генерального плану м. Фастів Київської області 
передбачається розширення території міста за рахунок прилеглих сільських 
рад. Перспективна планувальна структура міста обумовлена природними та 
містобудівними умовами, а саме, розташуванням по обох берегах р. Унава, 
розчленованістю залізницею, наявністю об’єктів культурної спадщини. 
Відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста Фастів, 
розробленого у складі генерального плану, визначений історичний ареал 
міста. На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу території 
запропоновано упорядкування та розвиток функціональних зон − житлової, 
установ громадського обслуговування, виробничої, комунально-складської, 
зелених насаджень загального користування. Розміщення об’єктів нового 
житлового будівництва передбачається як на вільних територіях, так і за 
рахунок реконструкції існуючих кварталів житлової забудови. Існуючі 
житлові території зберігаються та упорядковуються, нові матимуть розвиток 
на землях запасу, фермерських господарств і за рахунок городів, що 
знаходяться у приватній власності населення. Головний громадський центр 
міста вже сформований, його окремі будівлі передбачено реконструювати 
шляхом розміщення підземного торгівельного центру. Також запропоновано 
розміщення нових громадських підцентрів з урахуванням ландшафту, 
вільних від забудови територій та забезпеченням нормативних радіусів 
пішохідної доступності. На території ліквідованого військового містечка 
передбачається будівництво багатоповерхової та блокованої житлової 
забудови, об’єктів соціальної сфери.  

Основними рішеннями генплану щодо розвитку транспортної 
інфраструктури м. Фастова є забезпечення прямих транспортних зв’язків між 
районами міста, відведення вантажного транспорту з центральної частини 
міста та з районів житлової забудови, реконструкція автостанції та 
залізничного вокзалу, повне забезпечення міста місцями зберігання 
автотранспорту та об’єктами обслуговування транспорту.  

Село Баловне, адміністративний центр сільської ради, розташоване в 
південній частині Новоодеського району Миколаївської області на березі р. 
Південний Буг на відстані 10 км від м. Миколаєва. Село засноване наприкінці 
XVII ст. 

Вигідне географічне положення та наявність зручних транспортних 
зв’язків визначає інвестиційну привабливість території с. Баловне, а аналіз 
інвестиційних пропозицій свідчить про бажання освоєння цих територій. 
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Генеральним планом були визначені території під перспективну житлову 
забудову з громадськими підцентрами в північно-східній та південній 
частинах села за рахунок земель запасу сільської ради, прилеглих до 
існуючої житлової забудови. Розширення площ територій під житлову 
забудову у приміській зоні м. Миколаїв спрямоване на виконання Указу 
Президента від 08.11.2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла 
в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом». 

Нові виробничі території розміщуються в санітарно-захисній зоні нового 
кладовища із забезпеченням необхідних розривів до житлової забудови і 
передбачаються для розташування об’єктів виробничих, торгівельно-
складських та інших видів підприємницької діяльності. 

Зона короткочасного відпочинку жителів села та населення прилеглих 
територій передбачається на ландшафтно-рекреаційних прибережних 
територіях та в лісопарку. На березі річки Південний Буг пропонується 
розташування секторів для купання, спорту та рибальства. 

Село Байківці Тернопільської області межує з містом Тернопіль і 
фактично формує його приміську зону. Проектними рішеннями генерального 
плану с. Байківці безпосередньо по межі м. Тернопіль сформовано 
багатоквартирну секційну забудову. Таке рішення є доцільним, тому що і по 
той бік міської межі вже сформовано багатоповерхові житлові мікрорайони. 
Для того, щоб гармонійно перейти до садибної забудови, створено буферні 
зони забудови так званими «таун-хаузами» або блокованими будинками. 

З протилежного боку села генпланом передбачено території розвитку 
садибної забудови. Село перетинає річка Гнізна, в заплаві якої передбачено 
створення парково-рекреаційної зони, розрахованої не тільки для мешканців 
села, але й як зона відпочинку городян Тернополя. 

Вздовж траси, яка прямує у напрямку м. Хмельницький, створена 
промислова зона для організації підприємств оптової торгівлі, логістики, 
невеликих виробничих підприємств. 

Село Стоянка Київської області, що поблизу Житомирської траси, 
прилягає до заплавної зони річки Ірпінь. Це дуже приваблива територія для 
розвитку рекреаційної функції. У результаті аналізу містобудівних факторів 
перевагу надано формуванню в рекреаційній зоні готельного бізнесу, а також 
створенню на живописному півострові гольф-клубу. Готельні функції при 
цьому представлені центральною багатоповерховою будівлею готелю і 
низкою готелів-котеджів, що буде привабливим для організації приміського 
відпочинку. На південній межі передбачено виробничу зону, включаючи 
функції логістики, а на південно-східній — нові квартали садибної забудови. 

Але домінуючим профілем, що формує обличчя села, буде рекреація, 
спорт, приміські готелі. 
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На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту або у 

його складі розробляються план зонування території та план земельно-
господарського устрою. 

Основним результатом плану зонування території (зонінгу) є схема 
зонування, на якій відображені межі та кодові познаки територіальних зон, а 
також містобудівний регламент кожної зони, який включає перелік 
переважних, допустимих та супутніх видів дозволеного використання 
земельних ділянок, граничні параметри об’єктів дозволеного нового 
будівництва та реконструкції. 

План земельно-господарського устрою містить розподіл земельних 
ділянок по всіх видах власності та користування із зазначенням їх цільового 
призначення та меж зон особливого режиму використання земель. У разі 
наявності земель, порушених унаслідок провадження господарської 
діяльності або природних процесів, у плані передбачаються заходи  щодо їх 
рекультивації. З метою забезпечення перспективної містобудівної діяльності 
у плані визначаються напрями тимчасового використання земельних ділянок, 
що належать до територій перспективної забудови. 
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Детальний план території у межах населеного пункту уточнює 
положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну 
організацію, функціональне призначення, просторову композицію, параметри 
забудови та ландшафтної організації частини території (її структурно-
планувального елементу), призначеної для комплексної забудови. 

Детальний план території  за межами населеного пункту розробляється 
відповідно до схеми планування території (частини території) району  або 
області з урахуванням державних і регіональних інтересів. Об’єктом такого 
детального плану може бути територія з певним функціональним 
використанням (виробнича, рекреаційна, садового товариства) або окрема 
земельна ділянка для розміщення об’єкту будівництва.  

Детальний план розробляється з метою забезпечення комплексної 
забудови території, зокрема, уточнення планувальної структури та 
функціонального призначення території, встановлення червоних ліній, ліній 
регулювання забудови та інших планувальних обмежень використання 
території, обґрунтування формування та цільового призначення земельних 
ділянок, визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування та 
місць їх розташування, організації комплексного благоустрою та озеленення, 
встановлення обсягів та послідовності реконструкції існуючої забудови. У 
детальних планах територій більш детально і конкретно розробляється 
інженерна інфраструктура з оптимізацією трасування вулиць та інженерних 
мереж, визначаються місця розташування інженерних споруд (підстанції, 
свердловини та насосні станції з відповідними охоронними і санітарними 
зонами), надаються пропозиції щодо організації відведення дощових вод. 

Елементом детального плану території є також детальне розроблення 
транспортної схеми, зокрема руху легкового, вантажного, громадського 
транспорту, організація пішохідного руху до головних зупинок громадського 
транспорту. На цій стадії розроблення містобудівної документації 
проектуються профілі вулиць, які включають резерви території для 
інженерного обладнання, транспортних зупинок, зовнішнього освітлення 
вулиць та озеленення.  

Для малоповерхової садибної забудови особливим елементом 
детального плану територій є розподіл сельбищних територій у межах 
червоних ліній на окремі ділянки. Критерієм оптимізації такого розподілу 
може бути задана площа окремої ділянки і в деяких випадках необхідність 
однакового розміру сусідніх ділянок.  

Для багатоповерхової забудови сучасним елементом детального плану 
територій може бути розмежування прибудинкових територій, кожна з яких 
повинна відповідати нормативним вимогам, пов'язаним із нормами заселення 
окремого будинку. Безумовно, ескіз забудови, що проектується на цій 
містобудівній стадії, не є однозначним і обов'язковим для архітекторів, що 
виконують наступні проектні стадії. Але в багатьох випадках обґрунтований 
ескіз забудови є підставою для дуже уважного відношення до нього, бо він 
забезпечує композиційну ієрархію об'єктів містобудівного ансамблю, основні 
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композиційні акценти і підпорядковані по композиції об'єкти, а головне — 
він гарантує збереження нормованих показників щільності забудови.  

Одним з головних результатів детального плану території є проект 
містобудівних умов та обмежень, які після затвердження детального плану 
видаються забудовникам для початку проектних робіт. 

 
Наведені приклади містобудівної документації різних рівнів наочно 

демонструють можливість їх використання як дієвого інструменту 
довгострокового управління розвитком територій. 
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Додаток 1 
 

Перелік законодавчих і нормативних документів, що 
регламентують планування та забудову територій 

 
1. Конституція України; 
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 
4. Земельний Кодекс України; 
5. Водний Кодекс України; 
6. Лісовий Кодекс України; 
7. Повітряний Кодекс України; 
8. Кодекс України про надра; 
9. Бюджетний Кодекс України; 
10.  Кодекс України про адміністративні правопорушення; 
11.  Кодекс цивільного захисту України; 
12.  Закон України «Про основи містобудування»; 
13.  Закон України «Про архітектурну діяльність»; 
14.  Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності ”; 
15.  Закон України “Про Генеральну схему планування території України”; 
16.  Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду»; 
17.  Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності»; 
18.  Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України”; 
19.  Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів»; 
20.  Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії”; 
21.  Закон України “Про Загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”; 
22.  Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року”;  
23.    Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”; 
24.  Закон України “Про охорону атмосферного повітря»; 
25.  Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”; 
26.  Закон України “Про курорти”; 
27.  Закон України “Про охорону культурної спадщини”; 
28.  Закон України “Про охорону археологічної спадщини”; 
29.  Закон України “Про туризм”; 
30.  Закон України “Про природно-заповідний фонд”; 
31.  Закон України “Про правовий режим територій, що зазнали 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 
32.  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»; 
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33.  Закон України «Про теплопостачання»; 
34.  Закон України «Про електроенергетику»;  
35.  Закон України «Про автомобільні дороги»; 
36.  Закон України «Про транспорт»; 
37.  Закон України «Про залізничний транспорт»; 
38.  Закон України «Про трубопровідний транспорт»; 
39.  Закон України «Про використання земель оборони»; 
40.  Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;  
41.   Закон України «Про державний земельний кадастр»; 
42.  Закон України «Про землеустрій»; 
43.  Закон України «Про оцінку земель»; 
44. Закон України «Про особисте селянське господарство»; 
45. Закон України «Про меліорацію земель»; 
46.  Закон України «Про аквакультуру»; 
47.  Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»; 
48.   Закон України «Про будівельні норми»; 
49.  Закон України «Про екологічну експертизу»; 
50.  Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»; 

51.  Закон України «Про здійснення державних закупівель»;  
52.  Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 
53.  Постанова Верховної Ради України від 24.12.99 № 1359-XIV «Про 

затвердження Концепції сталого розвитку населених пунктів»; 
54.  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.02 р. N 1291 «Про 

забезпечення реалізації Закону України  «Про Генеральну схему 
планування території України»; 

55.  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.97 № 1391 «Про 
затвердження Списку населених пунктів України, віднесених до 
курортних»; 

56.  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2001 № 878 «Про 
затвердження Списку історичних населених місць України (міста і селища 
міського типу)»; 

57.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 «Про 
затвердження Порядку визначення меж та режимів використання 
історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності 
на території історичних ареалів населених місць»; 

58.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1760 «Про 
затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення  
об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток 
України»; 

59.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.91 № 106 «Про 
організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про 
порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий режим 
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 
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Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»;  

60.  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.93 № 15 «Про порядок 
ведення державного земельного кадастру»; 

61.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 «Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного 
водопостачання»;  

62.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.96 № 502 «Про 
затвердження Порядку користування землями водного фонду»; 

63.  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.96 № 486 «Про 
затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 
режиму ведення господарської діяльності в них»; 

64.  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024 «Про 
правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»; 

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 815 «Про 
затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»; 

66.  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.96 № 413 «Про 
затвердження Порядку ведення державного водного кадастру»; 

67.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1655 «Про 
затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі хорони 
атмосферного повітря»; 

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.02 № 1747 «Про 
затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів»; 

69.  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 
населених пунктах»; 

70.   Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1279 «Про розміри 
та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, які підлягають відшкодуванню»; 

71.  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.94 № 827 «Про 
затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та 
місцевого значення»; 

72.  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.95 № 75 «Про 
затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів 
корисних копалин»; 

73.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 «Про 
затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною 
інформацією»; 

74.  Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 1995 р. N 33 «Про 
затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних 
копалин загальнодержавного значення»; 

75.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.95 № 213 «Про 
затвердження методики грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів»; 
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76.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.97 № 515 «Про 
затвердження методики грошової оцінки земель несільськогосподарського 
призначення (крім земель населених пунктів)»; 

77.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.99 № 1050 «Про 
експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення»; 

78.  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.95 № 870 «Про Порядок 
передачі документації на державну екологічну експертизу»; 

79.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 № 554 «Про перелік 
видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку»; 

80.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 «Про 
затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок»; 

81.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про 
містобудівний кадастр»; 

82.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні»; 

83.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 548 «Про 
затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної 
документації»; 

84.   Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.95 № 244 «Про 
затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності»; 

85.  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про 
ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів 
архітектури»; 

86.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 556 «Про 
Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним 
кадастром»; 

87.  Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 735 «Про 
внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності»;  

88.  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р 
про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні;  

89.  Наказ Мінрегіону від 16.11.2011 № 290, зареєстрований у Мін’юсті 
20.12.2011 за № 1468/20206 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації»; 

90.  Наказ Мінрегіону від 02.06.2011 № 64, зареєстрований у Мін’юсті 
24.06.2011 за № 781/19519 «Про затвердження Порядку розроблення 
історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»; 
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91.  Наказ Мінрегіону від 01.09.2011 № 170, зареєстрований у Мін’юсті 
07.11.2011 за № 1268/20006 «Про затвердження Порядку проведення 
містобудівного моніторингу»; 

92.   Наказ Мінрегіону від 07.07.2011 № 108, зареєстрований у Мін’юсті 
22.07.2011 за № 903/19641 «Про затвердження Типового положення про 
архітектурно-містобудівні ради»; 

93.  Наказ Мінрегіону від 07.07.2011 № 109, зареєстрований у Мін’юсті 
22.07.2011 за № 912/19650 «Про затвердження Порядку надання 
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та 
зміст»; 

94.  Наказ Мінрегіону від 05.07.2011 № 103, зареєстрований у Мін’юсті 
22.07.2011 за № 902/19640  «Про затвердження Порядку видачі 
будівельного паспорта забудови земельної ділянки»; 

95.  Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 
р. № 548, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 
р. за N 1011/18306 «Про затвердження Класифікації видів цільового 
призначення земель»;  

96.  ДБН Б.1.1-16:2013  Склад та зміст містобудівного кадастру;  
97.  ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 Настанова щодо формування та супроводження 

містобудівного кадастру. 
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Додаток 2 
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 

 
1. Вимоги містобудівної документації є: 
1) добровільними для виконання 
2) обов’язковими для органу, який затвердив цю документацію 
3) обов’язковими для жителів території, на яку розроблена ця документація 
4) обов’язковими для всіх суб’єктів містобудування 
(правильна відповідь – 4) 
2. Хто приймає рішення про затвердження генерального плану 
населеного пункту? 
1) виконавчий орган сільської, селищної, міської ради 
2) відповідна сільська, селищна, міська рада 
3) відповідна державна адміністрація 
4) обласна рада 
(правильна відповідь – 2) 
3. Як часто можуть вноситись зміни до генерального плану населеного 
пункту? 
1) визначається рішенням відповідної ради 
2) у разі необхідності 
3) за результатами щорічного містобудівного моніторингу 
4) не частіше, ніж  один раз на 5 років 
(правильна відповідь – 4) 
4. Хто узгоджує проект генерального плану населеного пункту з 
органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси 
суміжних територіальних громад? 
1) обласна чи районна державна адміністрація 
2) розробник генерального плану 
3) виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та   
Севастопольська міські державні адміністрації 
4) обласна чи районна рада 
(правильна відповідь – 3) 
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5. Хто може порушувати питання про дострокове внесення змін до 
генерального плану населеного пункту? 
1) громада 
2) організація-розробник генерального плану населеного пункту 
3) відповідна місцева державна адміністрація 
4) виконавчий орган відповідної ради 
(правильна відповідь – 3) 
6. Строк дії генерального плану населеного пункту: 
1) становить 20 років 
2) визначається в завданні 
3) дорівнює терміну дії повноважень органу місцевого самоврядування, який 
його затвердив  
4) не обмежується 
(правильна відповідь - 4)  
7. План зонування території затверджується: 
1) на засіданнях виконавчого комітету  відповідної сільської, селищної, 
міської ради 
2) на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради 
3) на засіданнях земельної комісії 
4) на референдумі 
(правильна відповідь – 2) 
8. Хто приймає рішення про розробку детального плану території, 
розташованої за межами населеного пункту? 
1) місцева державна адміністрація 
2) Кабінет Міністрів України 
3) місцева рада 
4) інвестор-власник земельної ділянки 
(правильна відповідь – 1) 
9. Хто затверджує детальний план території населеного пункту за 
відсутності затвердженого в установленому порядку плану зонування 
території? 
1) Кабінет Міністрів України 
2) місцева рада 
3) виконавчий орган місцевої ради 
4) місцевий орган містобудування та архітектури 
(правильна відповідь – 2) 
10. Хто затверджує детальний план території, розташованої за межами 
населеного пункту? 
1) районна державна адміністрація 
2) місцева рада 
3) обласна державна адміністрація 
4) місцевий орган містобудування та архітектури 
(правильна відповідь – 1) 
 
 


