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Сторінка Президента Будівельної палати 
України, Героя України  П.С.Шилюка 

Заходи Будівельної палати України 

 Новини галузі 

 

 Законопроекти, що знаходяться на 
розгляді у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ 



  

 

  

 
Шановні колеги! 

 
Настав час активних дій, оскільки буді-
вельна галузь є однією з найважливіших 
галузей народного господарства, від якої 
залежить ефективність функціонування 
всієї системи господарювання в країні. 
Важливість цієї галузі для економіки будь-
якої країни безперечна: капітальне будів-
ництво, напевне, як жодна  інша галузь 
економіки, створює велику кількість робо-
чих місць і споживає продукцію багатьох 
галузей народного господарства. Еконо-
мічний ефект від розвитку цієї галузі 
полягає у мультиплікаційному  ефекті 
коштів, вкладених у будівництво. Адже з 
розвитком будівельної галузі будуть 
розвиватися: виробництво будівельних 
матеріалів і відповідного обладнання, ма-
шинобудівна галузь, металургія і мета-
лообробка, нафтохімія, виробництво скла, 
деревообробна і фарфоро-фаянсова про-
мисловість, транспорт, енергетика, тощо. 

 І, вочевидь, як жодна інша галузь еконо-
міки, будівництво сприяє розвитку під-
приємств малого бізнесу, особливо того, 
який спеціалізується на оздоблювальних і 
ремонтних роботах, на виробництві та 
встановленні вбудованих меблів і т. ін. 

Отже, ріст будівельної галузі неминуче 
викликає економічний ріст у країні і виник-
нення необхідних умов для розв’язання 
багатьох соціальних проблем. 

То ж давайте активно діяти, давайте усі 
разом розбудовувати нашу країну! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Герой України, Президент Будівельної палати України 
Петро Степанович Шилюк 

 
 

 

 

 
 

 

Сторінка Президента Будівельної Палати України 

 



  

  

 

     Члени Президії детально обговорили наболілі питання ситуації в будівельному комплексі країни, 
розглянули питання інформаційної підтримки досягнень кращих підприємств будівельної галузі та 
архітектури, визнання досягнень кращих фахівців на загальнодержавному рівні для популяризації 
галузі. Учасники засідання визначилися щодо  відстоювання стратегічних  інтересів  галузі задля 
створення умов  комплексного розвитку забудови територій в інтересах відповідної територіальної 
громади, схвалили поточні та перспективні плани роботи секретаріату Палати та дали відповідні 
доручення працівникам виконавчого апарату Секретаріату. 

 

17 червня 2014 року відбулося засідання Київського                                                                                                                                                             
осередку   Президії Будівельної палати України 

На порядку денному було обговорення наступних питань: 

                
1. Про поточну ситуацію у будівельній галузі України. 

Інформація Президента Будівельної палати України П.С. Шилюка 

2. Пропозиції Київській міській Раді щодо формування 
спостережних рад комунальних підприємств. 
Інформація віце-президента Будівельної палати України І.М. Салія 

3. Розгляд проектів звернень Будівельної палати України до 
Президента України та Київського міського Голови. 
Інформація першого віце-президента Будівельної палати України 
 С.Т. Сташевського. 

4. Про активізацію законотворчої роботи Будівельної палати    
України (законопроект про внесення змін до Закону України 
“Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду”, реєстр.№ 2496а). 
Інформація першого віце-президента Будівельної палати України 
С.Т. Сташевського. 

 

 

           

 
 

         ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

                



 

НОВИНИ ГАЛУЗІ 

 

 

  Цены на строительно-монтажные работы растут медленно, но 
уверенно  

В апреле цены на строительно-монтажные работы в Украине по 
отношению к марту выросли на 2,1%. 
Такие данные опубликовала Государственная служба статистики. 
Так, индексы цен на строительно-монтажные работы в зданиях 
поднялись на 1,8%, а на инженерных сооружениях - на 2,8%. 

  Январь Февраль Март Апрель 

Всего 100,1 100,3 101,1 102,1 

Здания 99,8 100,6 100,6 101,8 

Жилые 99,6 100,7 100,1 101,2 

Нежилые 100,1 100,4 101,3 102,7 

Инженерные сооружения 100,6 99,9 102 102,5 

  Транспортные сооружения 100,5 99,7 103,2 103,1 

Трубопроводы, комунникации и 
линии электропередач 

100,6 100,4 100,6 101,3 

Комплексные промышленные 
сооружения 

100,9 99,8 102 102 

Другие инженерные сооружения 100,4 99,7 101,1 105,3 

Госстат уточнил, что приведенные данные не учитывают временно оккупированную территорию 
Автономной республики Крым и города Севастополя. С учетом же этих территорий в апреле 2014 
года рост цен по отношению к предыдущему месяцу составил 2,2 %. 

04.06.2014  http://newbud.ua/business/news/ 

  

 

 

 
 Банківські вклади учасників Програми будівництва доступного 
житла держава захистить законом  

 

Захистити майнові права і право на житло громадян  –  учасників 
Програми будівництва (придбання) доступного житла покликаний 
законопроект, яким планується внести зміни до статті 26 Закону 
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

(реєстраційний № 4074а від 13.06.2014). Документ, поданий групою народних депутатів на розгляд 
Верховної Ради України, стосується забезпечення виконання Державної цільової соціально – 



економічної програми будівництва (придбання) доступного житла». 

Проект Закону розроблений за участю Мінрегіону України. Як пояснили в Департаменті 
державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіону, ці законодавчі зміни дозволять 
забезпечити відшкодування вкладів учасників Програми в проблемних банках за рахунок Фонду 
гарантування вкладів фізичних у повному обсязі, без застосування установлених у такому разі 
обмежень. 

Як повідомлялося раніше, останнім часом учасники Програми зіткнулися з проблемою, яка 
потребує невідкладного вирішення. У зв’язку з віднесенням окремих банків до категорії 
неплатоспроможних виникла загроза неповернення власних коштів громадян та коштів державної 
підтримки, накопичених на поточних банківських рахунках. 

Проект Закону «Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб" щодо забезпечення виконання Державної цільової соціально-економічної 
програми будівництва (придбання) доступного житла» вже включено до порядку денного поточної 
сесії Верховної Ради України. Цими днями документ розглянув парламентський Комітет з питань 
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 

Нагадаємо, в Україні реалізується ряд державних програм, що допомагають громадянам 
побудувати або придбати власне житло. 
Держава підтримує сім’ї, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом сплати частини 
вартості квартири, надання пільгового іпотечного кредиту, компенсації процентів, сплачуваних 
банкам за кредитами, отриманими на будівництво чи придбання житла. 

Однією з таких програм є Державна цільова соціально-економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на  2010-2017 роки, в рамках якої вже отримали власні домівки 
майже 3,5 тис. сімей. 

  
 Довідкова інформація  
щодо вжиття заходів з вирішення проблемної ситуації з реалізацією Державної цільової 
соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010- 2017 
року через непроведення банками-учасниками Програми платежів забудовникам з рахунків 
громадян, на яких накопичені їхні особисті кошти та кошти державної підтримки з 
державного бюджету 
  

04.06.2014 Мінрегіон звернувся офіційними листами до забудовників-учасників Програми з 
проханням відтермінувати до кінця  ІІІ кварталу 2014 року оплату за укладеними договорами 
купівлі-продажу майнових прав з громадянами-учасниками Програми та зберегти умови щодо 
вартості 1 квадратного метра житла. 

05.06.2014 на нараді в Національному банку України розглянули зміни до Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», розроблені спільно представниками Мінрегіону 
та Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. 

13.06.2014 офіційними листами Мінрегіону порушено клопотання персонально перед кожним 
Членом адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо врахування 
особливостей накопичення коштів на рахунках громадян та запропоновано розглянути усі можливі 
шляхи вирішення зазначеного питання в межах повноважень адміністративної ради Фонду, зокрема 
шляхом внесення змін до рішення ради Фонду від 21.08.2012 «Про збільшення розміру 
відшкодування коштів за вкладами» в частині збільшення граничного розміру відшкодування коштів 
за вкладами, включаючи відсотки, для громадян-учасників Програми. 
  

18.06.2014 Мінрегіон 
 

 



 

Експерти очікують економічного зростання у наступному році 

 
За висновками економічних експертів перші позитивні сигнали у вигляді від-
новлення економічного зростання очікуються вже у наступному році. Про це 

УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку. 
―Економічне зростання у 2015 році за базовим сценарієм прогнозується на рівні 1,7%, яке головним 
чином відбуватиметься за рахунок поступового відновлення позитивної динаміки розвитку в усіх 
трьох складових попиту (споживчому, інвестиційному, зовніньому)‖, — повідомила заступник 
директора департаменту макроекономічного прогнозування — начальник відділу національних 
рахунків Валерія Войтенко. При цьому підкресливши, що безумовно, для досягнення такого 
зростання необхідно докласти значних зусиль. 
Про це йшлося на зустрічі представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
з експертами Morgan Stanley, Pine River, Mangart, Bluecrest та EMSO Partners, на якої зокрема було 
обговорено поточну ситуацію в економіці країни, прогнозні оцінки на короткострокову перспективу, 
а також можливі ризики прогнозу. 
―За підсумком І кварталу 2014 року порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяг 
реального ВВП зменшився на 1,1%, що зумовлено пригніченою виробничою, інвестиційною 
та експортною активністю в країні‖, — зазначила Валерія Войтенко. 
За її словами, при цьому, як і у попередньому році, фактично єдиним чинником підтримки 
економічної активності виступав внутрішній споживчий попит, але існуючі структурні диспропорції 
в економіці послаблюють його позитивний вплив. 
Нагадаємо, що наприкінці березня поточного року була прийнята Постанова Кабінету Міністрів 
України відповідно до якої передбачається скорочення ВВП в поточному році на рівні 3%, а також 
Мінекономрозвитку разом з іншими центральними органами виконавчої влади розробило 
та наприкінці травня подало проект Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік 
та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки 
на розгляд до Кабінету Міністрів України. 
Також Валерія Войтенко зауважила, що загалом процес підготовки проекту Прогнозу включає 
―широке обговорення прогнозу‖. Так, нещодавно відбувся семінар з макроекономічного 
прогнозування, метою якого є визначення об’єктивного бачення перспектив розвитку національної 
економіки. 
Крім того, було зазначено, що прогнозні макропоказники обговорюються з експертами різних 
міжнародних організацій, у т.ч. в рамках проведення робочих консультацій з МВФ. 

20 червня 2014 року 
УНН  http://www.unn.com.ua 

 

 

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція закликала не 
звертатися до посередників 
 Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) 
України Максим Мартинюк звернувся до громадян України із 
закликом не користуватися послугами посередницьких фірм, що 
пропонують виконання робіт та надання послуг, що входять до 
компетенції ДАБІ. Таку інформацію 20 червня розмістив офіційний 
сайт інспекції. 

За його словами, громадяни України є платниками податків і мають право на отримання 
безкоштовних державних послуг, що входять до компетенції Держархбудінспекції України. 

"Перелік платних послуг, що надаються ДАБІ відповідно до затверджених державою тарифів, 
легко знайти на сайті ДАБІ, тож ми закликаємо всіх громадян України напряму звертатися до наших 
регіональних відділень, щоб безкоштовно отримати державні послуги, на котрі вони мають право", - 
підкреслив Максим Мартинюк. 

"За перші два місяці нашої роботи, вивчивши стан справ у ДАБІ ми, зокрема, виявили, що 

http://www.unn.com.ua/uk/news/economics
http://www.unn.com.ua/uk/news/1345525-vvp-ukrayini-skorotitsya-na-6-5-v-2014-rotsi-prognoz
http://www.unn.com.ua/
http://www.unn.com.ua/


Держархбудінспекція в регіонах обросла сотнями посередницьких фірм, що пропонували 
безкоштовні державні послуги за тисячі чи навіть десятки тисяч доларів. Власне, в цьому і полягав 
один із головних корупційних механізмів, що діяв навколо ДАБІ за старої влади", - заявив  голова 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України. 

"Ми ще в перші тижні, зрозумівши що відбувається, розірвали всі договори і контакти з 
представниками цих фірм, однак за нашим моніторингом, ми бачимо, що багато з них не припинили 
свою діяльність, тому сьогодні ми звертаємося напряму до населення та ЗМІ з проханням поширити 
цю інформацію: не звертайтеся до посередницьких фірм, Держархбудінспекція готова надавати всі 
необхідні державні послуги населенню безкоштовно і в передбачені законом строки!" - наголосив 
Максим Мартинюк. 

Варто зазначити, що ДАБІ України – це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики в сфері забезпечення державного архітектурно-будівельного 
контролю і нагляду. Зокрема, Держархбудінспекція приймає в експлуатацію збудовані об’єкти, видає 
дозволи на виконання будівельних робіт, надає підприємцям ліцензії на ведення діяльності в сфері 
будівництва, а також слідкує за дотриманням державних норм та стандартів в процесі будівництва.  
  
20 червня 2014  
http://www.5.ua/ Нова влада 

 

 

 

 
 

 
Яценюк анонсував перехід від реанімації до 
реабілітації економіки 
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що 
уряд повинен переходити до реабілітаційного пакету 
економічних і політичних заходів, базовими цілями у 
середньостроковій песпективі є агропромисловий 
сектор та енергетика. 
 
 Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів, 
передає УНІАН 

 "Ми пройшли лише перший етап, який дав можливість уникнути дефолту України. Я б 
його назвав етапом реанімації. Тепер треба переходити до реабілітації, як економічної, так і 
політичної. Саме тому я вимагаю від членів уряду подати своє бачення реабілітаційного пакету в 
кожній галузі, яка керується відповідними міністрами", - сказав він. 

 

 Яценюк підкреслив, що "є дві базові цілі, яких ми досягнемо в середньостроковій перспективі". 
 "Є перше - агропромисловий комплекс. Протягом трьох років ми здатні не просто суттєво 
збільшити обсяги виробництва, а стати однією з основних країн, які вплививають на світовий ринок 
продовольства", - сказав Яценюк. 

 

 За його словами, перша українська програма - це так звана продовольча програма. Яценюк 
додав, що презентує пакет розвитку українського продовольчого сектору в парламенті. 

 

 "Другий блок - це енергетика... Я вкотре наголошую профільним міністерствам: ви живете так, 
начебто в країні нічого не змінилося, начебто Росія не відключила газ, що так далі можна жити. Далі 
так жити не можна, треба з людьми чесно і відверто говорити і пропонувати і казати про невідкладні 
кроки, які вже треба робити", - пояснив голова уряду. 

 

 "Тарифи збільшилися, значить, треба зменшувати споживання. Щоб зменшити споживання, 
треба дати людям стимули: поставити прибори обліку, дати можливість утеплити хату і допомогти в 
ресурсі. Тому другий блок - це енергетика, яка передбачає два питання: зменшення 
енергоспоживання та енергоефективність і збільшення видобутку", - додав він. 

Яценюк підкреслив, що це ті пріорітети, які є реалістичними. "Я вимагаю від уряду конкретики, 
чітких цілей і досягнення цих цілей", - сказав Яценюк. 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що уряд повинен переходити до 

http://www.5.ua/
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реабілітаційного пакету економічних і політичних заходів, базовими цілями у середньостроковій 
песпективі є агропромисловий сектор та енергетика.Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів, 
передає УНІАН. 

 "Ми пройшли лише перший етап, який дав можливість уникнути дефолту України. Я б 
його назвав етапом реанімації. Тепер треба переходити до реабілітації, як економічної, так і 
політичної. Саме тому я вимагаю від членів уряду подати своє бачення реабілітаційного пакету в 
кожній галузі, яка керується відповідними міністрами", - сказав він. 

Яценюк підкреслив, що "є дві базові цілі, яких ми досягнемо в середньостроковій перспективі". 
 "Є перше - агропромисловий комплекс. Протягом трьох років ми здатні не просто суттєво 
збільшити обсяги виробництва, а стати однією з основних країн, які вплививають на світовий ринок 
продовольства", - сказав Яценюк. 

За його словами, перша українська програма - це так звана продовольча програма. Яценюк 
додав, що презентує пакет розвитку українського продовольчого сектору в парламенті. 

"Другий блок - це енергетика... Я вкотре наголошую профільним міністерствам: ви живете так, 
начебто в країні нічого не змінилося, начебто Росія не відключила газ, що так далі можна жити. Далі 
так жити не можна, треба з людьми чесно і відверто говорити і пропонувати і казати про невідкладні 
кроки, які вже треба робити", - пояснив голова уряду. 

"Тарифи збільшилися, значить, треба зменшувати споживання. Щоб зменшити споживання, 
треба дати людям стимули: поставити прибори обліку, дати можливість утеплити хату і допомогти в 
ресурсі. Тому другий блок - це енергетика, яка передбачає два питання: зменшення 
енергоспоживання та енергоефективність і збільшення видобутку", - додав він. 

Яценюк підкреслив, що це ті пріорітети, які є реалістичними. "Я вимагаю від уряду конкретики, 
чітких цілей і досягнення цих цілей", - сказав Яценюк. 
 
25 червня 2014 року http://www.epravda.com.ua/ 
 

 

 

           Уряд найближчим часом представить програму 
енергоефективностi 

 

Уряд України розробляє програму з впровадження 
енергоефективних технологiй та використання альтернативних 
видiв палива. Про це заявив вiце-прем'єр Володимир Гройсман, 

передає "Інтерфакс-Україна". 

На зустрiчi представникiв органiв мiсцевого самоврядування та органiв держвлади "День 
дiалогу" в Києвi в середу вiн наголосив, що уряд розробляє рiшення, якi дадуть змогу "максимально 
швидко впровадити ефективнi технологiї, а також мотивацiї для альтернативних видiв палива", що 
дозволить країнi стати незалежною в енергетичному планi. 

 

 "Нам негайно треба зробити все, щоб зменшити споживання газу, знайти альтернативи", - 
зазначив Гройсман. Вiн повiдомив, що найближчим часом таку програму буде представлено. 

 

 У свою чергу президент Асоцiацiї мiст України, мiський голова Кривого Рогу Юрiй Вiлкул 
наголосив, що мери мiст мають переглянути програми пiдготовки до майбутнього опалювального 
перiоду "з урахуванням викликiв, якi постали останнiм часом". 
 
25 червня 2014року http://www.epravda.com.ua/ 
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ПЕРЕПЛАНУВАННЯ ЖИТЛА БЕЗ ВТРУЧАННЯ В НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ 
НЕ ПОТРЕБУВАТИМЕ ЖОДНИХ ДОЗВОЛІВ 

Уряд виступає за скасування вимог щодо отримання дозволу виконавчого 
комітету рад на виконання робіт з переобладнання та перепланування 
житлового будинку або приміщення, які не передбачають втручання в 
несучі конструкції чи інженерні системи. Розроблені Мінрегіоном зміни до 
чинного законодавства щодо скасування таких вимог Кабінет Міністрів 
України схвалив на засіданні 25 червня. 

         Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переоб-

ладнання та перепланування жилих приміщень» усуває подвійне регулювання одних і тих же проце-

дур, уніфікує їх та спрощує. 

        Документ передбачає також визначення переліку об’єктів будівництва та будівельних робіт, які 

можуть проводитися без отримання документа, що дає право на їх виконання, та після завершення 

яких об’єкт не потребує прийняття в експлуатацію. Крім того, поняття «об’єкт будівництва» 

законопроектом поширюється на частини будівель і споруд, якими, зокрема, є квартири у 

багатоквартирних житлових будинках. За словами фахівців, це забезпечить можливість здійснення 

реконструкції та капітального ремонту таких квартир відповідно до містобудівного законодавства. 

       Отже, після набрання чинності цим законом, переобладнання та перепланування не 

потребуватиме жодних дозволів, а здійснення реконструкції та капітального ремонту квартир, інших 

частин будівель і споруд буде значно спрощено. Їх категорія складності як окремого об’єкту 

будівництва буде нижчою, що суттєво вплине на вимоги щодо експертизи проекту та дозвільні 

процедури. 

25.06.2014 року Мінрегіон 

 

 

 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖ-
НОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ УВЕЛИЧЕН НА 46 МЛН ГРН - ДО 
211,4 МЛН ГРН 

 "На 46 млн грн увеличен уставный капитал Государственного 

специализированного финансового учреждения "Государствен-

ный фонд содействия молодежному жилищному строительству". 

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял 

на заседании 25 июня", - говорится в сообщении пресс-службы 

Министерства регионального развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Украины. 

В Минрегионе пояснили, что увеличение уставного капитала Фонда позволит обеспечить 

потребность молодых семей и одиноких молодых граждан в льготном кредитовании строительства 

жилья в рамках Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013 - 2017 годы. 

 26.06.2014 Минрегион 

 

 
 

 
 



 

 

 
  

Комітет з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства 

та регіональної політики 
 

                                                                             
                                                                                    Проект  

                                                            
вноситься  

Кабінетом Міністрів України 

А. ЯЦЕНЮК 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про засади державної регіональної політики 

_______________________________________ 

Розділ І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні 

засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України. 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) державна регіональна політика — система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для забезпечення високого рівня 

якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, 

економічних, географічних, демографічних та інших особливостей її регіонів, їх етнічної і культурної 

своєрідності; 

2) регіон — Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь; 

3) середньо- і довгострокове планування — функція державного управління з обрання пріоритетів, 

визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання 

взаємопов’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку на середньо- (від трьох до п’яти років) і 

довгостроковий (понад п’ять років) періоди; 

4) регіональний розвиток — процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших 

Законопроекти, що знаходяться на розгляді  

у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 



позитивних змін у регіонах; 

5) моніторинг і оцінка реалізації державної регіональної політики — періодичне відстеження 

відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів 

виконавчої влади та проведення на підставі даних моніторингу оцінки результативності виконання 

індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями. 

Стаття 2. Мета державної регіональної політики 

1. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку 

України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, 

додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його 

місця проживання. 

Стаття 3. Принципи державної регіональної політики 

1. Державна регіональна політика реалізується на основі таких принципів: 

1) конституційності та законності — відповідності Конституції та законам України, міжнародним 

договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

2) співробітництва — узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними 

під час формування та реалізації державної регіональної політики; 

3) паритетності — забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до 

ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку; 

4) відкритості — прозорості, прогнозованості, передбачуваності, послідовності діяльності органів 

державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної 

регіональної політики; 

5) субсидіарності — децентралізації владних повноважень, їх передачі іншим органам на найнижчий 

рівень управління, які можуть їх реалізувати найбільш ефективно; 

6) координації — взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів та програм розвитку 

на державному, регіональному та місцевому рівні; 

7) єдності — зменшення соціально-економічних диспропорцій між окремими регіонами, забезпечення 

просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України; 

8) історичної спадкоємності — врахування та збереження позитивного надбання попереднього розвитку 

регіонів; 

9) етнокультурного розвитку — відродження етнічної самосвідомості й збереження духовної і 

матеріальної культури етносів, сприяння розвитку їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності; 

10) сталого розвитку — розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з 

урахуванням інтересів майбутніх поколінь. 

Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики 

1. Об’єктами державної регіональної політики є регіони, райони, міста, селища і села. 

Об’єктами державної регіональної політики можуть бути групи регіонів (або їх частин), міст, сіл, 

селищ, об’єднані за критеріями та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

2. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. 

У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики беруть участь асоціації та 

інші об’єднання органів місцевого самоврядування,  громадські об’єднання, юридичні та фізичні особи. 

Стаття 5. Законодавство з питань державної регіональної політики 

1. Законодавство з питань державної регіональної політики складається з Конституції України, Законів 



України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про транскордонне 

співробітництво”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про державні цільові програми”, “Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про 

Генеральну схему планування території України”,  цього та інших законів України, актів Президента України 

та Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України. 

2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено 

інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. 

 

Розділ ІІ 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ  

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Стаття 6. Документи, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики 

1. Державна регіональна політика формується та реалізується з урахуванням рівня та особливостей 

розвитку регіонів, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл. 

2. Державна регіональна політика визначається системою взаємопов’язаних документів, до якої 

належать: 

1) Державна стратегія регіонального розвитку України; 

2) стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні 

стратегії розвитку); 

3) план заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України; 

4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку; 

5) загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми, які 

спрямовуються на розв’язання проблем розвитку об’єктів державної регіональної політики; 

6) державні цільові програми, спрямовані на розв’язання комплексних галузевих і міжгалузевих 

проблем, що мають безпосередній вплив на розвиток регіонів; 

7) угоди щодо регіонального розвитку; 

8) прогноз економічного і соціального розвитку України; 

9) прогнози розвитку окремих галузей економіки; 

10) прогнози і програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, 

районів, міст; 

11) інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку. 

3. Під час розроблення документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної 

регіональної політики, ураховуються щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної 

Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи з питань регіональної політики, 

що схвалюються Президентом України, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Генеральна схема 

планування території України, схеми планування території на регіональному рівні, містобудівна 

документація на місцевому рівні, а також міжнародні договори України, які набрали чинності в 

установленому порядку. 

Стаття 7. Державна стратегія регіонального розвитку України 

1. Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на довгостроковий період (сім 

років) та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

2. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та підсумкового звіту після 

завершення строку її дії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної регіональної політики, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3. Державна стратегія регіонального розвитку України визначає: 



1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів; 

2) основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період; 

3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва; 

4) оперативні цілі, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей; 

5) основні завдання, етапи та механізм їх реалізації; 

6) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку України. 

4. Проект Державної стратегії регіонального розвитку України підлягає погодженню Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, іншими суб’єктами регіональної політики в частині, що стосується їх інтересів, а також 

надсилається всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування для надання ними висновку щодо 

нього. 

5. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку України здійснюється двома етапами шляхом 

виконання плану заходів з її реалізації. 

Стаття 8. Регіональні стратегії розвитку 

1. Регіональні стратегії розвитку розробляються на період дії  Державної стратегії регіонального 

розвитку України;  

2. Регіональні стратегії розвитку та зміни до них схвалюються відповідно Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами. 

3. Розроблення регіональних стратегій розвитку та змін до них забезпечується Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями. 

4. Регіональні стратегії розвитку повинні відповідати положенням Державної стратегії регіонального 

розвитку України та визначають: 

1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя; 

2) стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період; 

3) оперативні цілі, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей; 

4) основні завдання, етапи та механізм їх реалізації; 

5) систему моніторингу та оцінки реалізації. 

5. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, 

сіл та селищ міського типу, першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріоритетів 

розвитку районів, розташованих на території відповідного регіону. 

6. Регіональні стратегії розвитку розробляються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

7. Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів 

заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, які конкретизуються у програмах економічного і 

соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст. 

Стаття 9. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України 

1. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється на 

виконання Державної стратегії регіонального розвитку України та затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється строком на 

три роки та наступні чотири роки періоду дії Державної стратегії регіонального розвитку України. 

2. Розроблення плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України 

організовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної 

політики, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом 



Міністрів України. 

План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України передбачає завдання і 

заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання. 

3. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України є базою для 

середньострокового бюджетного планування та розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих 

на розвиток регіонів. 

Стаття 10. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку 

1. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку організовується Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджуються Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями. 

Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку розробляються строком на три роки та 

наступні чотири роки періоду дії регіональних стратегій розвитку. 

2. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку є базою для середньострокового 

бюджетного планування. 

3. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку передбачає заходи, обсяги і джерела 

фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення 

інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів. 

Розділ ІІІ 

ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної регіональної політики 

1. Кабінет Міністрів України у сфері державної регіональної політики забезпечує: 

1) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на розвиток регіонів; 

2) затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації, 

державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць; 

3) розроблення та укладення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку; 

4) визначення порядку підготовки, оцінки та відбору програм і заходів, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядку використання таких коштів; 

5) затвердження переліку програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація 

яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 

6) визначення порядку розроблення і погодження Державної стратегії регіонального розвитку України 

та плану заходів з її реалізації, а також регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації; 

7) визначення порядку координації дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із 

забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики; 

8) затвердження порядку і методики проведення моніторингу реалізації державної регіональної 

політики та переліку індикаторів такого моніторингу; 

9) спрямування і координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади щодо формування та 

реалізації державної регіональної політики; 

10) розгляд звітів з проведення моніторингу та оцінки результатів реалізації державної регіональної 

політики; 

11) здійснення інших повноважень у сфері регіональної політики, визначених Конституцією та 

законами України. 

Стаття 12. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної регіональної політики 

1. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 



регіональної політики, є: 

1) підготовка та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань 

державної регіональної політики; 

2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узгодження цілей, 

пріоритетів, завдань та заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання 

документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, 

проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань; 

3) забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування 

державної регіональної політики; 

4) розроблення разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, 

всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування  Державної стратегії регіонального розвитку 

України; 

5) підготовка разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та внесення на 

розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 

України; 

6) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та 

планів заходів з їх реалізації; 

7) оцінка та відбір програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких 

здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подання відповідно до 

законодавства відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України; 

8) участь у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами у сфері 

державної регіональної політики, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги; 

9) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку України, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів регіонального розвитку, 

підготовка та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України; 

10) здійснення інших визначених законами та покладених на нього в установленому порядку 

повноважень щодо формування державної регіональної політики. 

2. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

регіональної політики, є: 

1) реалізація разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Державної 

стратегії регіонального розвитку України; 

2) забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації 

державної регіональної політики; 

3) стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального, а також 

прикордонного та транскордонного співробітництва; 

4) здійснення інших визначених законами та покладених на нього в установленому порядку 

повноважень щодо реалізації державної регіональної політики. 

3. Повноваження у сфері державної регіональної політики інших центральних органів виконавчої влади 

визначаються Конституцією  та законами України і покладаються на них Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 13. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики 

1. Повноваженнями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики є: 

1) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України; 

2) схвалення регіональних стратегій розвитку; 

3) схвалення змін і доповнень до регіональних стратегій розвитку; 

4) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку 

та планів заходів з їх реалізації; 

5) забезпечення врахування спільних інтересів територіальних громад регіону під час розроблення 



регіональних стратегій розвитку; 

6) затвердження інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону; 

7) ініціювання та схвалення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку; 

8) здійснення інших повноважень, визначених законами України. 

Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики 

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики є: 

1) забезпечення в регіоні реалізації державної регіональної політики; 

2) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної регіональної політики, пропозицій щодо узгодження дій органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної регіональної політики; 

3) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної регіональної політики, пропозицій щодо інвестиційних програм (проектів), що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 

4) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України; 

5) забезпечення розроблення проекту регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації і 

затвердження плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку; 

6) забезпечення розроблення пропозицій про внесення змін та доповнень до регіональної стратегії 

розвитку; 

7) проведення оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, 

підготовка та подання відповідних звітів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 

та Севастопольській міським радам; 

8) подання звітів про результати моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та 

планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

регіональної політики; 

9) розроблення інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону; 

10) підготовка в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку та подання їх для схвалення 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

радами; 

11) здійснення інших повноважень, визначених законами України. 

Стаття 15. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної 

політики 

1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують 

підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо 

врахування їх інтересів під час розроблення: 

1) проекту Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації; 

2) регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також інвестиційних програм 

(проектів), спрямованих на розвиток регіонів. 

Стаття 16. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення 

формування та реалізації державної регіональної політики 

1. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та 

реалізації державної регіональної політики здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 

під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації 

регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань. 

2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 



самоврядування щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних 

стратегій розвитку визначається планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 

України, планами заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку та угодами щодо регіонального 

розвитку. 

 

Стаття 17. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку 

 

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку може утворюватися Кабінетом 

Міністрів України як тимчасовий консультативно-дорадчий орган з метою забезпечення координації дій 

органів виконавчої влади із залученням органів місцевого самоврядування з формування та реалізації 

державної регіональної політики, а також узгодження галузевих прогнозів розвитку регіонів із стратегічними 

завданнями державної регіональної політики. 

2. Завдання, порядок роботи та склад  Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального 

розвитку визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 18. Агенція регіонального розвитку 

1. З метою ефективної реалізації державної регіональної політики Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, 

Севастопольською міськими радами та відповідними державними адміністраціями можуть засновуватись 

агенції регіонального розвитку. 

Співзасновниками агенцій регіонального розвитку можуть також бути регіональні торгово-промислові 

палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів 

місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, 

наукові установи, профільні громадські об’єднання регіону. 

2. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства 

між державним, приватним та громадським секторами, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями на 

підставі цього та інших законів України. 

Агенція регіонального розвитку не може бути бюджетною установою. 

3. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку 

визначаються законодавством України та положенням, що повинно відповідати типовому положенню про 

агенцію регіонального розвитку. 

Типове положення про агенцію регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Розділ IV 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Стаття 19. Механізм фінансування державної регіональної політики 

1. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України. 

2. Механізмом фінансування державної регіональної політики є: 

1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам; 

2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та 

приватних партнерів  на основі принципів здійснення державно-приватного партнерства, міжнародних 

інституцій; 

3) капітальні видатки державного бюджету; 

4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання депресивності територій; 

5) угоди щодо регіонального розвитку; 

6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), які реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку. 

Стаття 20. Джерела фінансування державної регіональної політики 

1. Джерелами фінансування державної регіональної політики є: 



1) кошти державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку; 

2) кошти місцевих бюджетів; 

3) доброчинні внески; 

4) кошти міжнародних організацій; 

5) кошти, залучені у рамках державно-приватного партнерства; 

6) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Розділ V 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Стаття 21. Моніторинг реалізації державної регіональної політики 

1. Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться шляхом установлення переліку 

відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого 

моніторингу. 

З метою забезпечення проведення моніторингу документи, що стосуються формування та реалізації 

державної регіональної політики, визначені частиною другою статті 6 цього Закону, повинні містити 

відповідні показники досягнення цілей, які можна оцінити. 

2. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної 

регіональної політики, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

3. Моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її 

реалізації проводиться шляхом збирання та аналізу показників, що характеризують стан реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку України, на основі офіційних статистичних даних та інформації 

центральних органів виконавчої влади. 

4. Оцінка результативності Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її 

реалізації проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання та порівняння фактичних результатів 

з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку 

України і планом заходів з її реалізації. 

5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 

України та плану заходів з її реалізації проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням громадських об’єднань та наукових 

установ. 

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації визначається Кабінетом Міністрів України. 

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з 

їх реалізації проводяться один раз на рік відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. 

Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у 

звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів. 

Звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 

розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються в установленому порядку Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на 

затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській 

міським радам. 

Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних 

стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями центральному органові 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики. 

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку 

і планів заходів з їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України. 

7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, 

подає Кабінетові Міністрів України відповідні звіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 



Розділ VІ 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Установити, що після проведення конституційної реформи та децентралізації державної влади, 

повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, визначені статтею 14 цього Закону, здійснюватимуться виконавчими органами 

відповідних місцевих рад відповідно до Конституції і законів України. 

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що 

випливають з цього Закону; 

2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

              Голова Верховної Ради України 

 
Проект 

                                                                          вноситься народним   депутатом України  

                   

       Петьовкою В.В. 

 

                                                                          
З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

 

Про внесення змін до деяких законів України 

 (щодо діяльності житлово-будівельних кооперативів) 

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
 

І. Внести зміни та доповнення до таких законів України: 
 

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст. 356 із 

подальшими змінами) статтю 384 доповнити частиною четвертою наступного змісту: 

“4. Член житлово-будівельного (житлового) кооперативу, який повністю вніс свій пайовий внесок за 

квартиру, стає власником такої квартири.” 
 

2. У Законі України “Про інвестиційну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47, ст. 

646 із подальшими змінами) частину третю статті 4 викласти у наступній редакції: 
 

“Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням 

недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може 

здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути 

спільного інвестування, житлово-будівельні кооперативи, а також шляхом емісії цільових облігацій 

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно 

законами.” 
 

3. У Законі України “Про кооперацію” (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 5, ст.35): 
 



1) частині шосту статті 29 викласти у наступній редакції: 
 

“Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення 

виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з 

кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу у порядку, 

визначеному статутом. У випадку ліквідації кооперативу, що не має на меті одержання прибутків, його майно 

передається іншому (іншим) кооперативам, що не мають на меті одержання прибутків або зараховується до 

доходів бюджету.” 
 

2) частині сьому статті 29 викласти у наступній редакції: 
 

“Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням 

ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). Майно 

неподільного фонду кооперативу, що не має на меті одержання прибутків, передається іншому (іншим) 

кооперативам, що не мають на меті одержання прибутків або зараховується до доходів бюджету. При цьому у 

рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.” 
 

4. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, №№ 3, ст. 27 із 

подальшими змінами) частину першу статті 41 викласти у наступній редакції: 
 

“1. Житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного 

будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється 

відповідно до затвердженої містобудівної документації. При вирішенні питання про використання земельної 

ділянки для розміщення житлової забудови перевага надається житлово-будівельним (житловим) 

кооперативам.” 
 

ІІ. Прикінцеві положення 
 

1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем  його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої 

нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 
 

 

   Голова Верховної Ради України                                                                  

 

ПРОЕКТ 

 

                                                      вноситься народним депутатом України  

      Кужель О.В. 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо прийняття в 

експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Пункт 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4) викласти в такій 

редакції: 

“9. Орган державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2015 року безоплатно 

протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких 

розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами 

технічного обстеження приймає в експлуатацію:  

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і 



споруди, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;  

збудовані до 12 березня 2011 року:  

громадські будинки I і II категорій складності; 

будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.  

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

містобудування. При цьому технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 

дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) 

будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться в ході їх технічної 

інвентаризації з відповідною відміткою в технічному паспорті.  

 

До власників (користувачів) земельних ділянок, які відповідно до цього пункту подали документи про 

прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу об’єктів будівництва, штрафні санкції за виконання 

будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або 

використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються.». 

ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із 

цим Законом. 

              Голова Верховної Ради України 
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