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Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2021 року
Протокол № 63

спільного засідання Комітету з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і 

Комітету з питань правоохоронної діяльності 

щодо інформації Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України 

з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування А.Клочка про рішення, прийняті за результатами спільного 
засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і Комітету з 
питань правоохоронної діяльності, щодо заслуханої інформації Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій та Державної архітектурно-
будівельної інспекції України стосовно стану та здійснення заходів з питань 
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, всебічно обговоривши 
пропозиції народних депутатів України, беручи до уваги положення пункту 2 
частини першої, пункту 1 частини другої статті 252, статті 45, частини першої 
статті 48, пункту 1 частини першої статті 49 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України", Комітет з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
в и р і ш и в:

1. Інформацію, надану Державною службою України з надзвичайних 
ситуацій та Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, взяти 
до відома.



2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо 
надання Комітету до 01.03.2021 року інформації: 

 про реалізацію кадрової політики в системі державного архітектурно-
будівельного контролю та нагляду, зокрема, щодо перевищення 
максимального строку тимчасового виконання обов’язків за вакантною 
посадою Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, 
встановленого Законом України "Про державну службу";

 про заходи, які вживаються Кабінетом Міністрів України з метою 
забезпечення якісного реформування та прозорого функціонування системи 
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

 про стан забезпечення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 
пожежної та техногенної безпеки під час проведення будівельних робіт, 
прийняття об'єктів в експлуатацію, проведення періодичного обстеження 
існуючих будівель і споруд 

та представлення її на засіданні Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування 03.03.2021 року.

3. Звернутися до Міністра розвитку громад та територій України 
О. Чернишова, як керівника органу, який є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, 
зокрема, державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку 
місцевого самоврядування, державну політику у сфері будівництва, 
містобудування, а також забезпечує формування державної політики у сфері 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, з пропозицією щодо надання 
Комітету до 01.03.2021 року інформації:

 про хід реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції;
 про наслідки зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 

23 травня 2011 року № 553 "Про затвердження Порядку здійснення 
державного архітектурно-будівельного контролю" 

та представлення її на засіданні Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування 03.03.2021 року.

4. Звернутися до Виконуючої обов'язки голови Державної 
архітектурно-будівельної інспекції України І. Король, яка відповідно до 
пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року 
№ 218 "Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" також є 



Головою комісії з ліквідації Держархбудінспекції, з пропозицією щодо 
надання до 01.03.2021 року інформації:

 про стан здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної 
архітектурно-будівельної інспекції України;

 про залучення органом державного архітектурно-будівельного 
контролю під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката про 
готовність об'єкта (торговельного комплексу по вул. Федора Достоєвського,    
2-Б/2 у м. Первомайськ) до експлуатації, представників ДСНС з метою 
отримання відповідних висновків, визначених у пункті 26 Порядку прийняття 
в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, 

та представлення її на засіданні Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування 03.03.2021 року.

5. Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в рамках 
виконання контрольної функції заслуховувати Державну службу України з 
надзвичайних ситуацій з інформацією про результати здійснення відповідно 
до законодавства періодичного обстеження громадських будівель, об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів енергетики.

6. Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у порядку 
здійснення парламентського контролю звернутися до центрального органу 
виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, щодо:

надання копій документів, поданих для прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта, довідки та чек-листа за результатами 
виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта 
"Нове будівництво торговельного комплексу за адресою: вул. Федора 
Достоєвського, 2-Б/2, м. Первомайськ, Миколаївської області, клас наслідків 
(відповідності) СС3, код об’єкта 2302.1;

проведення перевірки дій головного інспектора будівельного нагляду 
інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Миколаївській області Н. Заграєнка на предмет дотримання 
Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 461 від 
13.04.2011 року, при прийнятті рішення щодо об’єкта "Нове будівництво 
торговельного комплексу за адресою: вул. Федора Достоєвського, 2-Б/2, 



м. Первомайськ, Миколаївської області, клас наслідків (відповідності) СС3, 
код об’єкта 2302.1;

проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження 
містобудівної діяльності Управлінням Державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Миколаївській області;

у разі виявлення порушень ініціювати притягнення винних посадових 
осіб до відповідальності.

7. Комітету з питань правоохоронної діяльності після спливу терміну 
надання пропозицій та поправок невідкладно підготувати проекти Законів про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з 
питань техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 3931) та про внесення змін 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог 
техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 4157) для розгляду Верховною 
Радою України у другому читанні.

8. Комітету з питань правоохоронної діяльності звернутись до Голови 
Верховної Ради щодо включення до порядку денного пленарних засідань 
Верховної Ради України в березні 2021 року проектів Законів про внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з 
питань техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 3931) та про внесення змін 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог 
техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 4157).

9. Комітету з питань правоохоронної діяльності взяти на контроль хід 
досудових розслідувань відповідних кримінальних проваджень з щомісячним 
інформуванням посадовими особами Національної поліції України про вжиті 
заходи та їх результати.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
Комітету Д.Ісаєнка.

Голова Комітету А. КЛОЧКО
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Підписувач:Клочко Андрій Андрійович
Сертифікат: 12A1C72050EC685404000000DF510500A8390D00
Дійсний до: 27.08.2021 12:00:10

Апарат Верховної Ради України
№ 04-23/06-2021/71320 від 01.03.2021


