ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архітектурнобудівельної інспекції України
від 28.12.2016

№ 1019

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

№

1

Питання або проект
нормативно-правового
акту

Соціальні групи населення та
Захід, що
Строк
зацікавлені сторони, на які
проводитиметься у
проведення
поширюватиметься дія
рамках консультацій з
консультацій рішення, що буде прийняте за
громадськістю
результатами консультацій

2
1. Удосконалення системи
електронних послуг з питань
ліцензування

3
Оприлюднення
інформації на
офіційному веб-сайті
Держархбудінспекції

4
І квартал

2. Проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про
внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2011 р. № 553»

Електронні консультації І квартал

5
Будівельні та громадські
організації

Фізичні та юридичні особи, які
порушили вимоги законодавства
у сфері містобудівної діяльності

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення
консультацій
(телефон, е-mail)
6
Управління
ліцензування,
обстеження та
паспортизації
(044) 291-69-37
(044) 291-69-27
Департамент
державного
архітектурнобудівельного контролю
і нагляду,
(044) 291-69-50
1

3. Про Перелік будівельних
робіт, які не потребують
документів, що дають право
на їх виконання, та після
закінчення яких об’єкт не
підлягає введенню в
експлуатацію

Засідання Громадської
ради

І квартал

4. Про строки для виконання
вимог приписів органів
державного архітектурнобудівельного контролю
щодо усунення порушень
містобудівного
законодавства, а також
визначення підстав та
механізму продовження
термінів їх виконання
5. Про норму, згідно якої
власники
(балансоутримувачі) об’єкта
архітектури зобов’язані за
заявою особи з обмеженими
фізичними можливостями
надати згоду на створення
безперешкодного життєвого
середовища (влаштування
пандусу, піднімальних
платформ тощо)

Засідання Громадської
ради

І квартал

Засідання Громадської
ради

І квартал

1.Суб’єкти господарської
діяльності, пов’язаної із
створенням об’єктів архітектури.
2. Представники громадських
організацій.
3. Юридичні та фізичні особи,
які здійснюють авторський та
технічний нагляд на об’єктах
будівництва.
4. Інші заінтересовані сторони.
1.Суб’єкти господарської
діяльності, пов’язаної із
створенням об’єктів архітектури.
2. Представники громадських
організацій.
3. Юридичні та фізичні особи,
які здійснюють авторський та
технічний нагляд на об’єктах
будівництва.
4. Інші заінтересовані сторони.
1.Суб’єкти господарської
діяльності, пов’язаної із
створенням об’єктів архітектури.
2. Представники громадських
організацій.

Громадська рада при
Держархбудінспекції,
(044) 291-69-97

Громадська рада при
Держархбудінспекції,
(044) 291-69-97

Громадська рада при
Держархбудінспекції,
(044) 291-69-97

3. Юридичні та фізичні особи,
які здійснюють авторський та
технічний нагляд на об’єктах
будівництва.
4. Інші заінтересовані сторони.
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6. Передача повноважень у
сфері архітектурнобудівельного контролю на
місцевий рівень

Електронні консультації І – ІV
на офіційному веб-сайті квартал
Держархбудінспекції

7. Здійснення державного
архітектурно-будівельного
контролю та нагляду

Електронні консультації ІІІ квартал
на офіційному веб-сайті
Держархбудінспекції

8. Про заходи щодо
впорядкування розміщення
літніх кафе, тимчасових
споруд та малих
архітектурних, які
здійснюють підприємницьку
діяльність

Засідання Громадської
ради

ІV квартал

Органи місцевого
самоврядування, громадяни
України, будівельні та
громадські організації

Департаментом
державного
архітектурнобудівельного
контролю та нагляду
(044) 291-6-921
Органи місцевого
Департаментом
самоврядування, громадяни
державного
України, будівельні та
архітектурногромадські організації
будівельного
контролю та нагляду
(044) 291-6-921
1.Суб’єкти господарської
Громадська рада при
діяльності, пов’язаної із
Держархбудінспекції,
створенням об’єктів архітектури. (044) 291-69-97
2. Представники громадських
організацій.
3. Юридичні та фізичні особи,
які здійснюють авторський та
технічний нагляд на об’єктах
будівництва.
4. Інші заінтересовані сторони.
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