
16 грудня 2020 року КМУ прийнято постанову № 1339 «Про відновлення дії 
Постанови КМУ від 23 травня 2011 року № 553»
Передбачає відновлення контролю ОМС за об’єктами класу наслідків 
СС1, СС2 в межах 101 населеного пункту 

23 грудня 2020 року КМУ прийнято постанову № 1340 «Деякі питання 
функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду»
Передбачає ліквідацію ДІМ та ДССМ та створення нового органу 
(ДІАМ), що здійснює функції контролю та нагляду за об’єктами класу 
наслідків СС1, СС2, СС3

29 березня 2021 року КМУ прийнято постанову № 303 «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення 
діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду»
Передбачає вдосконалення порядку здійснення архітектурно-
будівельного контролю та нагляду, порядку прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та порядку виконання 
підготовчих та будівельних робіт
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Реформа містобудування

Кроки на перехідний період - виконано
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За участі народних депутатів України, Асоціації міст України, Офісу простих 
рішень та результатів, Конфедерації будівельників України, представників 
будівельного ринку розроблено та погоджено концепцію проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування державного регулювання у сфері містобудування»

29 березня 2021 року Комітетом Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування розглянуто та підтримано концепцію 
законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування»

02 квітня 2021 року Координаційною радою з вирішення проблемних 
питань у сфері містобудування створеною відповідно до Указу Президента 
України, погоджено концепцію проекту закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо реформування державного 
регулювання у сфері містобудування»
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Кроки для законодавчого врегулювання – виконано
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Створення на платформі Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування Робочої групи для підготовки законопроекту до 
реєстрації. 
Рішення комітету прийнято 28 квітня 2021 року
Склад робочої групи затверджено 12 травня 2021 року

Доопрацьований проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності»
зареєстровано у Верховній Раді України 11 червня 2021 року № 5655 та
01 липня 2021 року прийнято в першому читанні.

Розроблення Комітетом ВРУ з питань правоохоронної діяльності спільно з 
Комітетом ВРУ з питань правової політики, Комітетом ВРУ з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування і Мінрегіоном, з урахуванням концепції  
законопроекту, проекту законодавчих змін щодо посилення 
відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Перше засідання робочої групи          23 червня 2021 року
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Реформа містобудування

Подальші кроки для законодавчого врегулювання

Виконано
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Розроблено та
погоджено із
основними
стейкхолдерами
концепцію
проєкту Закону

Проект направлено на розгляд
Комітету ВРУ з питань організації
державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування

Комітетом ВРУ з питань
організації державної
влади, місцевого
самоврядування,
регіонального розвитку та
містобудування підтримано
проект закону на Круглому
столі

24 березня 2021 29 березня 2021листопад -
березень

Проведено засідання
Координаційної ради з вирішення
проблемних питань у сфері
містобудування в Офісі Президента
України під головуванням Керівника
Офісу Президента України, на
якому погоджено концепцію проекту
закону

2 квітня 2021

Комітетом ВРУ створено робочу
групу з доопрацювання проекту
Закону України для його реєстрації

28 квітня 2021

Проведено засідання
робочої групи

12 травня 2021
17 травня 2021
21 травня 2021
28 травня 2021
31 травня 2021 

Реформа містобудування

Етапи розробки законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування»

Затверджено склад
робочої групи

КОНЦЕПЦІЯ
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Реєстрація проекту 
закону у ВРУ

№ 5655

Включено до порядку денного

17 червня 
2021

11 червня 
2021

Прийнято в першому читанні

1 липня 2021

Реформа містобудування
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Етапи прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування сфери містобудівної діяльності»

Прийнято рішення Комітету щодо 
включення до порядку денного та 

підтримки звернення до Голови ВРУ 
щодо скорочення процедури 

подання альтернативних 
законопроектів

16 червня 
2021

За результатами розгляду у ВРУ 
питання щодо включення до порядку 

денного та скорочення процедури 
подання альтернативних 

законопроектів рішення не прийнято

29 червня 
2021



Постановою КМУ № 1340
затверджено Положення
про Державну інспекцію
архітектури та місто-
будування України

Розпорядженням КМУ № 205-р
оголошено конкурс на
зайняття посади Голови
Державної інспекції
архітектури та містобудування

Комісією з питань вищого корпусу
державної служби проведено конкурс та
внесено пропозиції щодо визначення
кандидатур на зайняття посади Голови
Державної інспекції архітектури та
містобудування

17 березня
2021

14 квітня 202123 грудня 2020

Урядом визначено
переможця конкурсу -
Кривоноса С.Ю.

28 квітня 2021

Урядом призначено
Кривоноса С. Ю.
Головою Державної
інспекції архітектури
та містобудування

19 травня 2021

На розгляд Уряду направлено
проект розпорядження КМУ «Про
визначення кількості заступників
Голови Державної інспекції
архітектури та містобудування
України»

31 травня 2021

Реформа містобудування

Кроки для початку функціонування 
Державної інспекції архітектури та містобудування України

Серпень 2021

Наповнення 30 % (220 чол.)
штату через конкурс для
початку функціонування
ДІАМ

Розроблено
структуру,
розпочато
процедуру набору
співробітників

1 червня 2021
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