
 

Інформаційно-аналітичні матеріали до  

Звіту про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 

межах компетенції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 

 

10.1. Українці живуть у комфортних містах та селах 

 

  Міністерством прийнято наказ від 02.12.2019 № 285 «Про затвердження 

Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної 

діяльності», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2019 р. за № 

1238/34209 (набрав чинності 24.12.2019); 

  Розроблено та запущено в дослідну експлуатацію Електронний кабінет 

забудовника (1 черга, автоматизовано 9 послуг щодо об’єктів з незначним 

класом наслідків (СС1)), який дозволяє: 

o отримати  в режимі онлайн доступні та зручні послуги у сфері 

будівництва; 

o відстежувати та отримувати актуальну інформації про статус розгляду 

поданих через електронній кабінет електронних документів на отримання 

послуги у сфері будівництва; 

o автоматизувати процес перевірки повноти даних у поданих 

документах з питань декларативних процедур у будівництві. 

  удосконалено 9 існуючих будівельних норм з метою надання 

можливості проектувальникам застосовувати у проектуванні сучасні 

досягнення науки і техніки, їх гармонізації з міжнародними нормами та 

правилами створення безпечного середовища для здоров’я та життєдіяльності 

людини: 

o Зміна № 2 ДБН В.2.2-18:2007 «Будинки і споруди. Заклади 

соціального захисту населення». 

o Зміна № 1 ДБН В.2.6-160-2010 «Сталезалізобетонні конструкції. 

Основні положення»; 

o Зміна № 1 ДБН В.2.6-98-2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції. 

Основні положення»; 

o Зміна № 1 ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми 

проектування»; 

o Зміна № 1 ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. 

Механічний опір та стійкість»; 

o Зміна № 2 В.2.2-25-2009 «Підприємства харчування (заклади 

ресторанного господарства)»; 

o Зміна № 2 ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій»; 

o Зміна № 2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проектування»; 



o Зміна № 1 ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього 

виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

населення»; 

  розроблено проект Зміни №1 ДБН А.2.2-14:2016 «Склад та зміст науково-

проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування», 

який схвалено на засіданні Науково-технічної ради Мінрегіону від 24.12.2019 та 

доопрацьовується за зауваженнями і після погодження буде затверджено наказом 

Мінрегіону; 

  розпочато аналіз питань, що потребують унормування з метою підготовки 

проекту Технічного завдання на розроблення Зміни №1 ДБН В.2.2-40:2018 

«Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»; 

  скорочено терміни проектування об’єктів будівництва, витрати на 

будівництво,  терміни реалізації проекту шляхом запровадження можливості 

розроблення проектної документації із застосуванням ВІМ-технологій, а також  

усунені регуляторні бар’єри стосовно необхідності коригування затвердженої 

проектної документації на будівництво об’єктів на етапі отримання документів 

дозвільного характеру (Зміни до Порядку розроблення проектної документації на 

будівництво об’єктів, які затверджені наказом Мінрегіону від 17.12.2019 № 314, 

зареєстрованим в Мін’юсті 28.12.2019 за № 1311/34282); 

  приведено Правила паркування транспортних засобів та Порядок 

формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного 

паркування транспортних засобів у відповідність до Конвенції про права осіб 

з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї шляхом прийняття постанови 

КМУ від 15.11.2019 № 948 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 03 грудня 2009 р. № 1342 і  

від 2 березня 2010 р. № 258». 

  з метою  підвищення публічності управління у сфері містобудівної 

діяльності та зменшення корупційних ризиків у будівництві розроблено 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану 

заходів з її реалізації», який надіслано на погодження до ЦОВВ та наразі 

опрацьовуються надані пропозиції та зауваження; 

  з метою забезпечення зв’язку між питаннями просторового планування 

територій та соціально-економічним розвитком, широкого залучення мешканців 

громад та заінтересованих сторін до розроблення містобудівної документації 

та уникнення незбалансованості розвитку територій Мінрегіоном розроблено  

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

запровадження інтегрованого розвитку громад та затвердження плану заходів 

з її реалізації», на який вже отримано погодження ЦОВВ та здійснюється 

підготовка пакету документів для направлення на розгляд Уряду; 

  з метою зменшення кількості тимчасових споруд, що не відповідають 

технічним та санітарним нормам експлуатації та утримання, а також 

удосконалення механізму їх розміщення розроблено проект наказу «Про 

внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження 



підприємницької діяльності» який проходить внутрішні погоджувальні 

процедури, після яких буде направлено на погодження із заінтересованими 
ЦОВВ; 

  з метою розподілу повноважень між структурними підрозділами 

районних державних адміністрацій і органами містобудування та 

архітектури у всіх сільських, селищних, міських радах підготовлено проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектури», 

який надіслано до Міністерства юстиції України для здійснення правової 

експертизи; 

  з метою вдосконалення сфери паркування транспортних засобів 

Мінрегіоном розроблено:  
o проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку формування 

тарифів на послуги з користування майданчиками для платного 

паркування транспортних засобів», який найближчим часом буде 

надіслано на погодження; 

o проект постанови КМУ «Про внесення змін до Правил паркування 

транспортних засобів», який найближчим часом буде надіслано на 

погодження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ціль 10.2. Українці, що мешкають в «депресивних регіонах», мають 

достатні можливості для розвитку 

 

 з 1.09.2019 завершено роботи на 3275 проектів регіонального розвитку 

та покращення інфраструктури ОТГ на суму 4,1 млрд грн, серед яких: нове 

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація  (551 – школа та 

садочків, 238 – закладів медицини, 89 – спортивних закладів, 194 – заклади 

культури,  581 проектів дорожньо-транспортної інфраструктури, 1223 проектів з 

благоустрою  (в. т. числі закупівля спецтехніки), 156 проектів водопостачання та 

водовідведення, 72 проекти з розбудови ЦНАПів, 43 проекти з планування 

територій,  інше – 128 проектів); 

  проведено аналіз стану реалізації 707 проектів ДФРР та відбору 

проектів Всеукраїнського громадського бюджету на предмет ефективності 

використання бюджетних коштів. За результатами аналізу було виключено 24 

проектів на 224,0 млн грн (розпорядження КМУ від 09.10.2019 № 925) та 

ініційовано внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 

2019 рік» для перерозподілу 500 млн. грн., по яким була загроза невикористання 

до кінця 2019 року, на державну підтримку забезпечення доступним житлом 

громадян;  

  за дорученням Мінрегіону ДП «Укрдержбудекспертиза» проведено 

вибіркову перевірку 23 проектів у 21 області з будівництва амбулаторій у 

сільській місцевості щодо їх кошторисної частини (враховуючи, що вартісні 

показники матеріалів та робіт мають становити не більше середніх по регіону), за 

її результатами встановлено порушення при  проведенні експертизи проектів 

нового будівництва експертними організаціями в частині завищення 

вартості проектів будівництва на суму 39,1 млн грн. Мінрегіон направив до 

ДАБІ, лист з вимогою перевірити діяльність відповідних експертних організацій. 

У разі виявлення за результатами перевірки ДАБІ порушень щодо дотримання 

вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів у сфері містобудівної 

діяльності експертними організаціями, робочою групою Міністерства розвитку 

громад та територій України буде розглянуто питання виключення таких 

організацій з переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу 

проектів будівництва. 

  за ініціативи Мінрегіону здійснено фінансовий аудит Державною 

аудиторською службою України 147 проектів нового будівництва 

амбулаторій та виявлено завищення вартості будівельних робіт на суму 7,8 млн 

грн. За результатами відповідної перевірки замовниками усуваються зауваження. 

  за результатами аудиту Рахунковою палатою України використання 

субвенцій на сільську медицину, з метою ефективного використання цих 

коштів, Мінрегіоном внесено зміни до  постанови Кабінету Міністрів України 

(має бути розглянуто на черговому засіданні КМУ), якою передбачено, що у 2020 

році рішеннями відповідних ОДА, за погодженням з Мінрегіоном та МОЗ, може 

здійснюватися перерозподіл субвенції між проектами і заходами; 



  надано державну фінансову підтримку на реалізацію проектів 

транскордонного співробітництва обсягом 10 млн грн. Спеціально утвореною 

комісією при Мінрегіоні, відповідно до Порядку та умов надання субвенції, 

затверджених постановою Уряду від 20.11.2019 № 1038, відібрано та 

рекомендовано до фінансування за рахунок коштів державного бюджету 

3 проекти транскордонного співробітництва, які реалізуються у Івано-

Франківській та Львівській областях. Відповідний розподіл обсягу субвенції 

затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1196 

та погоджено Бюджетним комітетом Верховної Ради України. Кошти успішно 

освоєні регіонами у 2019 році.   

  прийнято Державну програму розвитку регіону Українських Карпат на 

2020—2022 роки, яка забезпечить створення необхідних організаційних, 

правових та фінансових передумов для сталого розвитку гірських територій 

українських Карпат (715 гірських населених пунктів), підвищення їх 

конкурентоспроможності, поліпшення якості життя та економічного 

благополуччя населення, що на них проживає; 

  Мінрегіоном створено умови для реалізації проектів на суму 5 млн євро 

за участю українських партнерів в рамках Дунайської транснаціональної 

програми;  

  затверджено Порядок функціонування системи управління та 

контролю за виконанням зазначеної Угоди та  створено  Національний 

контактний пункт ДТП шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України 

№1038 «Про запровадження системи управління та контролю за виконанням 

Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B 

Dunabe - CCI 2014TC16M6TN001)»; 

  Мінрегіон очолив Координаційний центр з провадження діяльності, 

пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону; 

  створено онлайн-платформу для подання проектів для участі у 

конкурсному відборі проектів, що фінансуватимуться за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку та секторальної бюджетної 

підтримки ЄС (цифровізація подачі проектів та проектної документації  для 

участі у конкурсі та оцінка проектів виключно на платформі); 

  удосконалено порядок використання коштів та проведення 

конкурсного відбору проектів, які фінансуються за рахунок коштів 

секторальної бюджетної підтримки ЄС (прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України від 05.02.2020 № 78, якою внесено зміни до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827); 

  розпочато реалізацію експериментального проекту «Агенція 

регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області», що 

сприятиме зростанню економіки та розвитку інфраструктури регіону завдяки 

залученню інвестицій та фінансової допомоги ЄС, налагодженню міжнародних 

бізнес-контактів вітчизняних виробників, розвитку культурних та освітніх 

проектів;  



  здійснено координацію процесу (проведено Всеукраїнську нараду та 

онлайн-наради з представниками ОДА) щодо розроблення у всіх регіонах 

регіональних стратегій розвитку на новий плановий період 2021-2027 на засадах 

смарт-спеціалізації відповідно до методики, розробленої  Мінрегіоном. Станом 

на 15.01.2020 у 9 регіонах (Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запоріцька, 

Львівська, Хмельницька, Чернігівська Полтавська та Херсонська області) 

рішеннями обласних рад затверджено регіональні стратегії розвитку; 

  проведено ІІ Форум регіонів України та республіки Білорусь за участю 

Президента України та Президента Білорусі: 

o підписано 120 угод про економічну співпрацю; 

o підписано контрактів на 500 млн дол. США; 

o прийнято рішення щодо поліпшення судноплавства на річці 

Дніпро в рамках проекту з відновлення міжнародного водного шляху. 

  Мінрегіоном розроблено, схвалено Урядом та внесено у ВРУ проект 

Закону України «Про внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу 

України (щодо підвищення ефективності використання коштів державного 

фонду регіонального розвитку)» (реєстр. № 2202); 

  розроблено проект постанови про внесення змін до порядків, 

затверджених постановою КМУ від 16.11.2016 № 827, що дозволить: 

o  залучити незалежних експертів до оцінювання проектів, що 

фінансуються за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС; 

o впровадити електронну форму подання проектів, що фінансуються 

за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС; 

o розширити коло заявників проектів що фінансуються за рахунок 

коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ціль 10.3. Українці мають реальну можливість впливати на 

організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад 

 

  Утворено 94 об’єднаних територіальних громад, що на 44% більше за 

відповідний період 2018 року (всього утворено 1045 ОТГ); 

  Урядом визнано спроможними 48 ОТГ (всього визнано спроможними 876 

ОТГ); 

  додатково 174 ОТГ перейдуть на прямі міжбюджетні відносини у 2020 році 

(всього близько 980 ОТГ); 

 розроблено стандарти послуг для формування оптимальної мережі 

соціальної інфраструктури в громадах: 26 мереж, 100 шарів геоданих та 

проінвентаризовано 150 300 об’єктів соціальної інфраструктури та створено 

геоінформаційну базу даних усіх надавачів публічних сервісів та послуг на рівні 

територіальних громад; 

  прийнято розроблений Мінрегіоном Закон України від 5 грудня 2019 р. № 

348-IX «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження 

перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, областей», що дозволить удосконалити процедуру розроблення більш 

збалансованих перспективних планів областей, що відповідають Методиці 

формування спроможних територіальних громад;    

  розроблено Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності 

територіальних громад з урахуванням критерію розвитку оптимальної 

мережі соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг, а також 

Урядом прийнято нову редакцію Методики формування спроможних 

територіальних громад (постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 

№ 34), що дозволить більш комплексно оцінити рівень спроможності існуючих та 

проектних ОТГ; 

 здійснено аналіз 24 існуючих перспективних планів формування 

територій громад областей з урахуванням нової редакції Методики та проведено 

щодо них 48 консультативних зустрічей за участі народних депутатів України, 

асоціацій органів місцевого самоврядування, понад 1000 представників органів 

місцевого самоврядування; 

  охоплено 90,4% площі території України перспективними планами 

формування територій спроможних громад областей: прийнято 13 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, якими внесено зміни до 

перспективних планів формування територій громад Івано-Франківської, 

Житомирської, Одеської, Чернігівської, Луганської, Тернопільської, Полтавської, 

Харківської, Київської, Житомирської, Волинської областей та затверджено 

перспективний план Закарпатської області; 

  з метою визначення основних засад адміністративно-територіального 

устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж 

адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів Мінрегіон 



розробив проект Закону України «Про засади адміністративно-

територіального устрою України» (реєстр. № 2804 від 24.01.2020); 

  спрощено процедуру реєстрації статутів ОТГ, що створить передумови 

для забезпечення участі громадян в управлінні місцевими справами шляхом 

застосування різних форм місцевої демократії (з прийняттям постанови  Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1058 «Про внесення змін до Положення 

про державну реєстрацію статутів територіальних громад»); 

  оптимізовано структуру районних державних адміністрацій з 

урахуванням стану утворення об’єднаних територіальних громад, усунуто 

дублювання повноважень МДА та органів місцевого самоврядування ОТГ, 

що дозволило скоротити на 45 % (з 18 до 8) рекомендованих підрозділів 

райдержадміністрацій (прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2019 р. № 923 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 квітня 2012 р. № 606»); 

  розроблено спільно з народними депутатами проекти законів України «Про 

внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» щодо вдосконалення порядку об’єднання (приєднання) 

територіальних громад, що розташовані на територіях суміжних 

адміністративно-територіальних одиниць» (реєстр. № 2554 від 06.12.2019) та 

«Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(реєстр. 2653 від 20.12.2019), що прийнято в І читанні; 

  розроблено концептуальні засади законопроектів «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про префектів», зокрема в частині визначення 

системи місцевого самоврядування, статусу, організації роботи органів місцевого 

самоврядування,  пропозицій щодо перерозподілу повноважень між органами 

місцевого самоврядування різних рівнів, та місцевими органами виконавчої влади 

з урахуванням принципу субсидіарності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ціль 10.4 Українці мають комфортне та доступне житло 

 

  З вересня 2019 року 1130 сімей отримали державну підтримку на 

придбання доступного житла та іпотечного кредитування під 3% (242 

учасників АТО, 752 – ВПО, 136 – інші сім’ї) на загальну суму 600 млн грн 

(Мінрегіон ініціював внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет на 2019 рік», яким передбачено збільшення обсягу державної 

підтримки з 100 млн грн до 400 млн грн та запровадження нової бюджетної 

програми на суму 200 млн грн) 

 в 2020 році виділено 100,0 млн. грн на реалізацію бюджетної програми 

«Доступне житло» «Доступне житло» та 39,1 млн грн на реалізацію бюджетної 

програми «Індивідуальне житлове будівництво на селі» 

  Мінрегіон розробив проект Закону України «Про Загальнодержавну 

цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад 

на 2020 – 2021 роки» (схвалено на засіданні Уряду 16 жовтня 2019 року, внесено 

до Верховної Ради України), яким передбачено фінансування в розмірі 160,9 млн 

грн з державного бюджету для реалізації права на житло мешканців гуртожитків.  

Таким чином, 24 201 мешканець отримає право власності на житло в 144 

гуртожитках; 

 з метою оновлення складу Національної ради ОСББ, розроблено 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 201», який найближчим 

часом буде внесений на розгляд Уряду; 

  з огляду на необхідність збереження і належного утримання 

приватного житла, забезпечення оновлення житлового фонду і гарантування 

сталого забезпечення громадян житлом, розробляється Концепція житлової 

політики та опрацьовуються пропозиції до проекту Житлового кодексу України. 

  17 лютого 2020 року в Мінрегіоні відбулися публічні консультації з 

представниками центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктами соціального діалогу з метою обговорення 

проектів Концепції державної політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ціль 10.6. Українці зменшать втрати при споживанні тепла, гарячого 

водопостачання та інших енергетичних ресурсів в будинках 

 

  З метою запровадження нових підходів та заходів із забезпечення 

енергетичної ефективності будівель, скорочення первинного та кінцевого 

енергоспоживання, спрямованих на збільшення кількості будівель з близьким до 

нульового рівня споживання енергії. Також Мінрегіоном розроблено проект 

Концепції та Національного плану зі збільшення кількості будівель з 

близьким до нульового рівнем споживання енергії, який затверджено 

розпорядженням Уряду від 29.01.2020 № 88-р;  

  забезпечено проведення заходів з енергоефективності 

багатоквартирного будинку, які дозволять заощаджувати на сплаті 

комунальних послуг за рахунок зменшення втрат тепла будівлі від 20% до 

70% шляхом запуску роботи Фонду енергоефективності (компенсація до 70% 

вартості робіт з термомодернізації БКБ). Вже прийнято 31 заявка на 

відшкодування вартості проведених заходів із підвищення енергоефективності 

(орієнтовна сума вартості проектів 171,9 млн грн). 

 з метою зменшення кількості сертифікатів, що не пройшли  моніторинг 

енергоефективності розробляється та найближчим часом буде направлено на 

погодження до заінтересованих органів проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких Законів України в частині забезпечення енергетичної 

ефективності будівель»; 

  для забезпечення безпосередньої комунікації із Енергетичним 

співтовариством Мінрегіоном розроблено проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення зміни до пункту 3 переліку центральних органів виконавчої 

влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що 

випливають із членства України в міжнародних організаціях» та проведено 

узгоджувальні процедури із заінтересованими органами; 

  прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №31 «Про 

внесення змін до Порядку обміну інформацією між центральними органами 

виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного 

моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців 

та звітів»; 

  прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №32 «Про 

внесення змін до Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають 

намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та 

обстеження інженерних систем». 

 

 

 

 

 


