
ПРОПОЗИЦІЯ 

щодо ініціювання співробітництва з питань  

містобудування та архітектури  

 

 ВСТУП: співробітництво територіальних громад – відносини між двома 

або більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних 

засадах у визначених законодавством формах з метою забезпечення соціально-

економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання 

послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень. 

 Сутність співробітництва полягає у тому, що територіальні громади на 

договірній основі об’єднують свої зусилля та ресурси для вирішення існуючих 

проблем власного розвитку. Основними завданнями співробітництва 

територіальних громад є підвищення якості послуг, розвиток інфраструктури, а 

також підвищення ефективності діяльності відповідних органів місцевого 

самоврядування. 

 

 ПІДСТАВА: відповідно до рішення Воскресенської селищної ради від 

06.08.2021 № 4 «Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради 

від 23.12.2020 року № 15 «Про затвердження структури виконавчих органів 

Воскресенської селищної ради, загальної чисельності апарату селищної ради та 

її виконавчих органів» з 01.11.2021 в структурі Воскресенської селищної ради 

створено відділ містобудування, архітектури та будівництва зі штатною 

чисельністю 2 одиниці. 

 Розпорядженням Воскресенської селищної ради від 22.10.2021 № 120-р 

затверджено «Положення про відділ містобудування, архітектури та 

будівництва Воскресенської селищної ради» в якому відділ визначено як 

уповноважений орган з питань містобудування та архітектури. 

 Розпорядженням Воскресенської селищної ради від 01.11.2021 № 229-ркт 

Малкова Максима Вікторовича призначено на посаду начальника відділу 

містобудування, архітектури та будівництва Воскресенської селищної ради. 

 

МЕТА: делегування потенційними суб’єктами співробітництва 

Воскресенській селищній раді повноважень з питань містобудування та 

архітектури на підставі договору про співробітництво з передачею відповідних 

ресурсів.  

 

ПРОПОЗИЦІЯ: виконання відділом містобудування, архітектури та 

будівництва Воскресенської селищної ради повноважень наданих 

потенційними суб’єктами співробітництва, а саме надання фізичним та 

юридичним особам, в межах визначеної договором партнерства території, 

наступних адміністративних послуг: 

- підготовка та реєстрація в установленому законом порядку 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (перелік 

необхідних документів для отримання послуги наведено в пункті 3 статті 29 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»); 



 - підготовка та реєстрація в установленому законом порядку будівельних 

паспортів забудови земельної ділянки (перелік необхідних документів для 

отримання послуги наведено в пункті 2.1 Порядку видачі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Мінрегіону від 

05.07.2011 № 103); 

 - підготовка та реєстрація Листів про те, що містобудівні умови та 

обмеження не надаються (перелік об’єктів наведений у наказі Мінрегіону від 

06.11.2017 № 289 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для 

проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються»); 

 - надання інформації, щодо визначення відповідності намірів місця 

розташування Тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності (перелік необхідних документів для отримання послуги наведено у 

пункті 2.3 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 21.10.2011 

№ 244); 

 - оформлення паспорта прив’язки Тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (перелік необхідних документів для отримання 

послуги наведено у пункті 2.6 Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону 

від 21.10.2011 № 244); 

 - внесення змін та коригування вище вказаних документів. 

 

 АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: після підписання 

договору про співпрацю, надання Мінрегіоном повноважень на надання 

адміністративних послуг у сфері будівництва в межах території потенційного 

суб’єкта співробітництва: 

- фізична або юридична особа, подає через будь який центр надання 

адміністративних послуг який підключений до автоматизованого робочого 

місця «ЦНАП» Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва 

(далі - ЄДЕССБ), заяву разом із встановленим пакетом документів на 

отримання адміністративної послуги, щодо об’єкту будівництва в межах якого 

визначенні повноваження уповноваженого органу містобудування та 

архітектури Воскресенської селищної ради; 

- адміністратор ЦНАП сканує наданий пакет документів та проводить 

реєстрацію заяви на надання адміністративної послуги за допомогою АРМ 

«ЦНАП» ЄДЕССБ. Після формування та підписання кваліфікованим 

електронним підписом адміністратора ЦНАП, система ЄДЕССБ автоматично 

направляє заяву на розгляд відділу містобудування, архітектури та будівництва 

Воскресенської селищної ради; 

- після отримання заяви та пакету документів, відділ містобудування, 

архітектури та будівництва Воскресенської селищної ради, за допомогою 

засобів ЄДЕССБ надає адміністративну послугу, або ж повертає наданий пакет 

документів на доопрацювання з зазначенням підстав повернення; 

- в автоматичному режимі, надана адміністративна послуга або пакет 

документів з аргументованою причиною повернення документів на 

доопрацювання, повертаються до АРМ «ЦНАП» ЄДЕССБ який направляв 

документи, для видачі заявнику. 



ФІНАНСОВА СКЛАДОВА: фінансування виконання делегованих 

повноважень з питань містобудування та архітектури здійснюється за рахунок 

інших бюджетів. Обсяг коштів, що передаються місцевому бюджету 

Воскресенської селищної ради для виконання повноважень визначається у 

відсотковому відношенні кількості населення на території потенційного 

суб’єкта співробітництва до загального обсягу видатків на утримання відділу 

містобудування, архітектури та будівництва, що визначається у відповідності 

до Додатку 50 Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів». 

Воскресенська селищна рада, щороку звітує перед потенційним суб’єктом 

співробітництва про кількість наданих адміністративних послуг протягом 

бюджетного року. 

 

ПРОЦЕДУРА ІНІЦІЮВАННЯ СПІВПРАЦІ: у разі зацікавленості, 

щодо делегування повноважень з питань містобудування та архітектури, 

потенційному суб’єкту співробітництва необхідно: 

- сільський, селищний голова, після отримання пропозиції щодо 

ініціювання співпраці, забезпечує її оцінку виконавчими органами відповідної 

ради щодо відповідності потребам територіальної громади, а також проведення 

громадського обговорення такої пропозиції, після чого вона подається на 

розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на 

організацію співробітництва чи відмову у співробітництві; 

- після отримання прийнятого рішення про надання згоди на організацію 

співробітництва, Воскресенська селищна рада ініціює утворення комісії з 

підготовки проекту договору про співробітництво; 

- сторони договору забезпечують протягом 15 днів проведення 

громадського обговорення підготовленого комісією проекту договору про 

співробітництво, за результатами якого вносять питання про схвалення його 

проекту на розгляд відповідних рад; 

- рішення про схвалення проекту договору про співробітництво 

приймається сторонами договору протягом 30 днів з дати проведення 

громадського обговорення його проекту. 

 

ПОЧАТОК ДІЇ ДОГОВОРУ:  договір про співробітництво набирає 

чинності через 10 днів з дати його укладення з урахуванням вимог бюджетного 

законодавства, якщо суб’єкти співпраці не домовились про інші строки, про що 

зазначається у договорі. 

 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА:   

  - закінчення строку дії договору про співробітництво; 

 - досягнення цілей співробітництва; 

 - невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань; 

 - відмова від співробітництва відповідно до умов договору про 

співробітництво одного або кількох його суб’єктів, що унеможливлює 

подальше співробітництво; 

 - прийняття судом рішення про припинення співробітництва; 



 - нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності 

договором про співробітництво. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                  Тетяна БІЛОЗОР  


