
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Ради Будівельної палати України «Про План 

роботи Будівельної палати України на 2021 рік»      

від 9 лютого 2021 р. 

 

Президент Будівельної палати України, Герой України 

 

 

  

П.С. ШИЛЮК 

 

 

ПЛАН 

РОБОТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ НА 2021 рік 
 

№ п/п Найменування Дата проведення Відповідальні виконавці 

 ЗАСІДАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  БУДІВЕЛЬНОЇ 

ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

  

  

Засідання Ради Будівельної палати України 

1. Про підсумки роботи будівельного комплексу 

України у 2020 році та завдання Будівельної палати 

щодо подальшого розвитку галузі.  

2. Про затвердження Плану роботи  Будівельної палати 

України на 2021 рік. 

3. Про підготовку до Міжнародної будівельної 

виставки InterBuildExpo 2021 (17-19.03.2021). 

 

 

 

 

лютий 

 

 

 

Виконавча дирекція 
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 Засідання Ради Будівельної палати України 

Про посилення роботи комітетів, експертного середовища 

БПУ щодо законодавчого забезпечення діяльності 

будівельного комплексу.  

 

 

серпень 

 

 

 

 

Виконавча дирекція, голови 

комітетів 

 

 Спільне засідання Ради Будівельної палати України та 

Асоціації міст України 

1. Про організацію співпраці будівельних компаній з 

органами місцевого самоврядування у зв’язку з 

розширенням їх повноважень, зокрема в умовах 

реформування дозвільної системи у будівництві. 

 

 

жовтень 

Виконавча дирекція, голови 

комітетів 

Правління АМУ 

 

 Засідання Президії Будівельної палати України 
1. Про хід виконання Плану першочергових заходів щодо 

реалізації рішень Загальних зборів БПУ.  

 

 

 

березень 

 

 

 

Виконавча дирекція 

 Засідання Президії Будівельної палати України 
1. Про участь будівельних організацій – членів БПУ у 

Національній програмі «Велике будівництво». 

2. Про проведення осінньої Міжнародної будівельної 

виставки та участь БПУ в тематичних виставкових 

заходах.  

 

 

 

вересень 

 

 

Виконавча дирекція 

 Засідання Президії Будівельної палати України 

1. Про попередні підсумки роботи будівельного 

комплексу України у 2021 році та актуальні 

завдання Будівельної палати. Доповідь Президента 

Будівельної палати, Героя України П.С.Шилюка. 

2. Про затвердження Звіту Виконавчої дирекції за 2021 

рік та Плану роботи БПУ на 2022 рік. 
 

 

 

грудень 

 

 

Виконавча дирекція 
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 ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ За окремими планами комітетів, не 

рідше одного разу на квартал 

голови комітетів, Виконавча 

дирекція 

   

 

 

 

 

 УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ПАЛАТИ  У ЗАСІДАННЯХ  

КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

відповідно до графіка засідань Комітету П.С.Шилюк – член експертної 

ради Комітету ВР, керівники 

БПУ – за запрошеннями, 

відповідно до тематики засідань 

 

 
   

 УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ПАЛАТИ У ЗАСІДАННЯХ 

ПРОФІЛЬНИХ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ  

ВЛАДИ УКРАЇНИ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

  

  

Колегія Міністерства розвитку громад і територій 

України  

 

відповідно до графіка засідань Колегії 

 

П.С.Шилюк – член Колегії, 

члени Президії 

 Громадська рада, експертні групи при Мінрегіоні  відповідно до графіка засідань А.М.Кармінський – член ради, 

А.В.Беркута, М.А.Величко, 

Г.Г.Фаренюк -  члени 

експертних груп 

  

Наглядова рада Державної спеціалізованої фінансової 

установи «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву» 

 

відповідно до графіка засідань 

 

 П.С.Шилюк – член Наглядової 

ради,  Виконавчий директор, 

експерти 

 Громадська рада при Держмолодьжитло 

 

відповідно до графіка засідань М.І.Бойко – член ради 

 Антикризова рада громадських організацій  України 

 

відповідно до графіка засідань П.С.Шилюк, С.Т.Сташевський, 

інші керівники БПУ – за 

запрошеннями 
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 Правління УСПП відповідно до графіка засідань С.Т.Сташевський – член 

Правління УСПП 

 

 Наглядова рада КНУБА Відповідно до графіка засідань С.Т.Сташевський,  

А.В.Разсамакін 

 

 
   

 

 ВИСТАВКОВО-КОНГРЕСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

  

 Організація Міжнародної будівельної виставки 

InterBuildExpo (17-19 березня 2021р, м. Київ), спільно з 

компанією «Київський міжнародний контрактовий 

ярмарок»  

 

 

17-19 березня 

С.Т.Сташевський, інші 

керівники і члени Ради БПУ, 

Виконавча дирекція 

 

 

 Участь у Міжнародному фестивалі будівництва та 

архітектури 2021  (м. Київ)  

 

Жовтень 

 

 

С.Т.Сташевський, інші 

керівники і члени Ради БПУ, 

Виконавча дирекція  

 Участь у регіональних будівельних виставках, форумах   

 Виставка «Ваш дім, Одеса 2021» 

 Львівський весняний будівельний форум 

відповідно до календаря  Керівники і Виконавча дирекція  

Палати, представництва БПУ в 

регіонах 

 Сприяння участі будівельних компаній – членів Палати 

в окремих зарубіжних виставках будівельного профілю.  

протягом року Виконавча дирекція Палати 

    

 ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ, КРУГЛИХ СТОЛІВ   

 

 

 

 

 

Круглий стіл в рамках виставки InterBuildExpo на 

тему: «Достойна заробітна плата, гідні та безпечні умови 

праці на будівництві – шлях до скорочення відтоку 

кваліфікованих кадрів» 

березень 

 

 

С.Т.Сташевський, А.А.Дронь, 

голова галузевої профспілки 

В.М.Андреєв, Виконавча 

дирекція БПУ 

 Конференція в рамках осінньої будівельної виставки на жовтень Виконавча дирекція БПУ 
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тему: «Питання удосконалення законодавчої бази 

діяльності будівельного комплексу України» 

  Круглий стіл на тему: «Підвищення якості 

підготовки робітничих кадрів, розвиток дуальної 

форми навчання, унормування договірних відносин 

між роботодавцем, навчальним закладом та 

здобувачем фаху» 

 Круглий стіл на тему: «Шляхи консолідації зусиль 

громадських організацій з метою інтенсифікації 

розвитку будівельної галузі в Україні. Посилення 

ролі Української Ради інженерів-будівельників». 

 

 Експертні слухання на тему: «Внесення змін до 

законодавства з питань усунення бар’єрів для 

масштабної термомодернізації будівель»  

 

 Круглий стіл на тему: «Створення технології 

зберігання і підтримки уніфікованих регіональних 

інформаційних баз актуальних цін на будматеріали» 

 

 

 

 

 

 

 

за окремими планами 

П.М.Куліков – віце-президент, 

голова комітету БПУ, Виконавча 

дирекція 

 

 

Виконавча дирекція, керівники 

УкрРІБ, партнерських 

організацій 

 

 

Г.Г.Фаренюк – голова комітету 

БПУ, Виконавча дирекція 

 

 

М.А.Величко – голова комітету, 

Виконавча дирекція 

 

 

 Участь у круглих столах, конференціях, які проводяться 

організаціями-партнерами, міжнародними та вітчизняними 

структурами, що працюють на будівельному ринку 

України 

протягом року Керівництво Палати, члени 

Президії 

 

 
  

 

 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

  

 Організація виконання рішень Загальних зборів, Ради 

та Президії БПУ 

 

 

потягом року  Виконавча дирекція  
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 Здійснення заходів щодо удосконалення діяльності  

регіональних представництв Будівельної палати 

України 

 

 

протягом року 

 

Виконавча дирекція 

 Підготовка пропозицій щодо залучення підприємств та 

організацій в якості нових членів Палати 

 

протягом року  

Виконавча дирекція 

 

 Організація заходів з нагоди професійних свят: Дня 

будівельника, Дня підприємця, Дня журналіста, Дня 

архітектора, Дня знань. Організація відзначення 

ювілейних дат колективів та окремих представників – 

членів Палати, партнерських організацій 

протягом року  

Виконавча дирекція, партнерські 

організації  

 З метою підвищення іміджу будівельної галузі та 

Будівельної палати України продовжити опрацювання 

питань щодо нагородження кращих компаній, 

визначних будівельників України державними 

нагородами,  почесними відзнаками БПУ 

 

протягом року 

 

Виконавча дирекція Палати  

 Участь представників Палати в організації заходів 

партнерів, зокрема, у проведенні Дня кар’єри, 

конкурсів професійної майстерності 

протягом року Виконавча дирекція Палати, 

КНУБА, Київський коледж 

будівництва, архітектури та 

дизайну 

 

 
   

 УЧАСТЬ У ЗАКОНОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
  

 Підготовка пропозицій та просування прийняття 

законодавчих і нормативних актів, зокрема з питань:  

 реформування системи архітектурно-будівельного 
контролю та надання дозволів; 

 прийняття Містобудівного кодексу, Житлового 
кодексу; 

  прийняття нової редакції Закону «Про комплексну 

постійно 

 

 

 

 

 

 

Керівники Палати, голови 

комітетів, Виконавча дирекція 

Палати 
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реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду», закону про орендне житло; 

 реформування системи ціноутворення у будівництві; 

 розробки державних програм модернізації 
підприємств індустріального домобудування; 

 захисту інвестицій у будівництво житла; 

 запровадження ВІМ-технологій у будівництві. 

Підготовка пропозицій: 

 до програм молодіжного житлового будівництва, 
забезпечення житлом учасників бойових дій та 

вимушених переселенців, інших категорій громадян, 

що потребують соціального захисту; 

 щодо розвитку будівельного комплексу до 

державної програми соціально-економічного 

розвитку, ініційованої УСПП. 
 

Експертний супровід розробки нових ДБН та інших 

нормативних актів у галузі будівництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно 

 

 

 

І квартал 2021 року 

 

 
 

постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

голови комітетів, Виконавча 

дирекція Палати 

 

 

 

 

 
 

голови комітетів, Виконавча 

дирекція Палати 

 

    

    

 СПІВПРАЦЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ З 

ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ-ПАРТНЕРАМИ 
  

  

Організація виконання положень меморандумів про 

співробітництво з партнерами Будівельної палати:  

УСПП, Міносвіти, Національна спілка архітекторів, 

Спілка наукових та інженерних об’єднань, 

Держмолодьжитло, Українська рада інженерів-

будівельників, Академія будівництва, Асоціація міст 

України, НСАУ, Асоціація інженерів-консультантів 

України та ін.  

 

 

 

 

протягом року за окремими планами 

 

Керівництво та  

Виконавча дирекція Палати 
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 Підготовка та укладення Меморандумів (угод) про 

співробітництво між БПУ та новими структурами 

протягом року Керівництво та  

Виконавча дирекція Палати  

 

 Здійснення заходів щодо активізації діяльності 

Української ради інженерів-будівельників, її участі в 

роботі європейських структур – Європейської ради 

цивільних інженерів та Європейської ради будівельних 

палат. 

Зокрема,  за участі вказаних структур: 

- сприяння просвітницькій діяльності з підвищення 

кваліфікації інженерно-будівельних кадрів;                                                                                      

– створення умов професійного рівня підготовки та 

сертифікації кадрів;  

-  підготовка та  адаптація  інженерно-будівельних 

кадрів та будівельних  організацій до рівня 

європейських стандартів; 

- стажування викладацького складу профільних вузів 

за кордоном; 

- участь у заходах партнерських європейських 

організацій, у  проведенні відео-конференцій. 

 

 

протягом року 

 

 

Керівництво Палати, члени 

Президії, Виконавча дирекція 

 

 

 За сприяння УАЗП здійснення контактів з торговельно-

економічними представництвами іноземних дипустанов 

в Україні з метою залучення інвестицій та нових 

технологій в будівельну галузь, а також популяризації 

послуг будівельників України за кордоном 

 

 

протягом року 

 

Керівництво Палати, члени 

Президії, Виконавча дирекція  

 

 
   

 ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ   

 Продовження роботи  щодо вдосконалення та 

підтримки позитивного іміджу Будівельної палати у 

соціальних мережах, передовсім у Фейсбук 

 

протягом року 

 

Виконавча дирекція 
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 Удосконалення структури та контенту сайту БПУ з 

метою його просування та підвищення відвідуваності 

 

протягом року Виконавча дирекція 

 Постійне оновлення інформаційно-рекламних 

матеріалів БПУ (банери, буклети, календарі та ін.) 

протягом року Виконавча дирекція 

 Підготовка та поширення у ЗМІ офіційних повідомлень, 

прес-релізів та ін. інформматеріалів з питань діяльності 

БПУ 

протягом року Виконавча дирекція 

 Опрацювання програми «Будівельний стандарт» для 5 

ТБ-каналу 

2 рази на місяць, протягом року  

 Організація і здійснення фото- і відео зйомки заходів, 

що проводяться за участю керівництва Будівельної 

палати України, компаній - членів Палати 

 

протягом року 

Виконавча дирекція 

 

 
Щоденне оновлення новинного блоку офіційного 

інформаційного серверу Будівельної палати України;  

Анонсування у ЗМІ основних заходів, що 

організовуються та проводяться Палатою 

 

протягом року Виконавча дирекція 

 Розвиток системи взаємної інформаційної підтримки з 

використанням засобів масової інформації членів та 

партнерів Будівельної палати України 

протягом року Виконавча дирекція 

 Підготовка  і випуск корпоративного електронного 

видання «Вісник Будівельної палати України», а також 

випуск друкованої версії Вісника до Дня будівельника 

України 

Протягом року Виконавча дирекція 

 

 
   

 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

  

 Вдосконалення механізмів фінансування будівельного 

комплексу, опрацювання нових інвестиційних схем 

 

протягом року 

Керівництво Палати, 

О.Е.Лиховид, голови комітетів, 
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 Виконавчий директор  

 Підготовка аналітичних доповідей, записок з 

актуальних питань розвитку галузі, зокрема:  

Аналіз процесів реформування ДАБІ; 

Прогнозування впливу нових законодавчих ініціатив на 

діяльність ринку нерухомості;  

Аналіз діяльності громадських організацій, що працюють в 

галузі будівництва, та визначення напрямів можливої 

співпраці з ними Палати 

 

протягом року  комітети Палати, Виконавча 

дирекція 

 Удосконалення роботи Інженерного центру, 

розширення його функцій 

 

протягом року Керівництво Палати, 

Виконавчий директор 

 Сприяння в розв’язанні спірних ситуацій, які 

виникають в організацій – членів Палати 

 

протягом року 

 

Керівництво Палати, 

Виконавчий директор 

 Сприяння організаціям – членам Палати в отриманні 

дозволів на участь у державних та муніципальних 

проектах, в т.ч. і таких як «Велике будівництво», 

будівництво доступного житла, молодіжного житла, 

будівництва житла для переселенців та учасників 

АТО/ООС, а також у просуванні власних 

напрацьованих проектів 

 

 

протягом року 

 

Керівництво Палати, 

Виконавчий директор, 

Виконавча дирекція 

 


