8. Інформація про організацію
Вознесенська

міська

громадська

організація

«Агентство

економічного розвитку» створена 24 листопада 2003 року.
Місія організації: сприяти збалансованому розвитку міста,
шляхом захисту прав громадян і формування відкритого демократичного
суспільства.
Реалізовані проекти:

1. Виставка соціальних проектів
2. Розробка презентаційного диску міста Вознесенська
3. Створення громадської ради з питань надання житловокомунальних послуг в місті

4. Прозорий бюджет
5. Громадський контроль за якістю комунальних послуг
6. Аналіз місцевої політики органів в сфері використання земельних
ресурсів»

7. Протидія корупції в сфері управління земельними ресурсами
8. Дослідження якості муніципальної послуги з оформлення права
оренди землі

9. Розробка

та

впровадження

технологій

«зеленої»

ресурсозберігаючої енергетики в м. Вознесенську

10. Громадський моніторинг якості надання адміністративних послуг
11. Захист прав громадян при здійсненні планування і забудові міста
Більш детальну інформацію можна знайти
організації

на офіційному сайті

Контактна інформація
Адреса: Україна, 56500 Миколаївської обл. м. Вознесенськ, вул. Леніна 41
Тел: 8 (05134) 3-22-50
Ел. пошта: aerboх@ukr.net
Сайт www.aer.voznesensk.net
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7. Нормативно-правові документи, які використовуються
при розробці Генеральних планів
1) Закон України «Про основи містобудування» від
16.11.92 р. № 2780-ХІІ;
2) Закон України «Про Генеральну схему планування
території України» від 7.02.02. р.», № 3059-ІІІ;
3) Закон України «Про державне прогнозування та
розробку програм економічного та соціального розвитку
України» від 23.03.2000 р. № 1602;
4) Закон України «Про затвердження Загальнодержавної
програми розвитку малих міст» від 4 березня 2004 р. №
1580-ІV;
5) Закон України «Про охорону навколишнього
середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ;
6) Концепція державної промислової політики. Указ
Президента України від 12 лютого 2003 р. № 102/2003;
7) Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію
сталого розвитку населених пунктів» від 24.12.1999
р.№1359-XIV;
8) Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня
2001 р. № 878 «Про затвердження Списку історичних
населених місць України»;
9) Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2005 р. "Про затвердження Державної програми розвитку
автомобільних доріг загального користування на 20052010 роки";
10) Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня
2006 р. № 865 „Про затвердження переліку автомобільних
доріг загального користування державного значення";
11) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2006 р. № 651-р „Про схвалення програми
реформування залізничного транспорту";
12) Наказ Міністерства економіки України від 02.09.2008
р. № 409 «Про нормативи забезпеченості населення
торговельною площею у магазинах»;
13) Відповідні державні будівельні норми та стандарти.
14) Місцеві програми та стратегічні плани розвитку.
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тривалих дебатів представники жителів отримали відповідь,
що усе правильно й інститут нр на замовників, а не на
жителів.
Коментар ситуації. Безперечно, що обидві сторони
мають із повагою ставитися одна до одної та спілкуватися
спокійно, аргументуючи свою позицію. Разом із цим будь-яке
погіршення умов життєдіяльності міського населення для
проектувальника не є виправданим із професійно-етичних
міркувань, а позиція керівника проектної організації, коли
потреби замовника стають вирішальними, є соціально
безвідповідальною.
Професійно-етична поведінка будівельників означає
сприйняття лише такої проектної документації, яка повністю
враховує держанні громадські та приватні інтереси,
відповідає будівельним нормам і правилам. Професійна
доброчинність будівельників також виявляється у високій
якості робіт, поінформуванні населення про забудовника,
підрядника і строки будівництва, запобіганні нанесенню будьякої шкоди фізичним та юридичним особам, жителям,
навколишньому
середовищу,
культурно-історичній
спадщині.
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аналізу серед орендарів часто зустрічалися родичі теперішніх
та колишніх високих посадовців місцевих органів влади.
Коментар ситуації. Можна лише здогадуватися, чому
і як склалася така ситуація. Імовірно, що тут не обійшлося без
прямого чи опосередкованого використання високими посадовцями свого службового положення. З професійно-етичних міркувань така поведінка є неприпустимою та соціально
безвідповідальною, незважаючи на те, що ніхто не може забороняти родичам високих посадовців бути підприємцями.
Проектувальники мають виходити зі створення
найкращих умов для життєдіяльності міського населення,
включаючи працю, навчання, побут, пересування та
відпочинок.
Безперечно, що для проектувальника суворе
дотримання приписів і заборон у сфері архітектури та
містобудування має бути безумовним також, як і врахування
державних, громадських та приватних інтересів.
Це правовий аспект його професійної діяльності. Із
позицій же професійної етики як більш загальної категорії,
будь-яке проектне рішення має прийматися, виходячи із його
впливу на покращення умов життєдіяльності міського
населення.
Конкретна ситуація 4
Представники
ініціативної
групи
жителів
багатоповерхового будинку звернулися до заступника
директора державного проектного інституту за роз'ясненням,
чому детальним планом території не передбачене ніяке нове
будівництво на їх прибудинковій території, а інститут визнає
в підготовленому містобудівному обґрунтуванні таке
будівництво умовно можливим, оскільки воно не суперечить
генеральному плану. На думку жителів, умови їх проживання
погіршаться (скорочується площа озеленення, затрудняються
під'їзди для «швидкої допомоги» та
інших
машин,
порушуються протипожежні норми, погіршується інсоляція,
посилюється навантаження на інженерні мережі тощо). Після
4
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знайдуть порозуміння та захист з боку посадових осіб
місцевого самоврядування не виправдалися. Можна вважати,
що відповідні посадові особи вчинили неетично та порушили
принцип захисту законних очікувань осіб, які звернулися до
міського голови зі скаргою. Імовірно, що довіра до них з боку
жителів, які отримали відповідь, похитнулася.
З морально-етичної точки зору подібна поведінка
посадових осіб не може бути виправдана і є професійно
недоброчинною.
Для
проектувальників,
забудовників
та
будівельників
дотримання
принципу
професійної
доброчинності означає утримання від дій або бездіяльності,
які можуть примусити будь-кого робити те, що не передбачене
законодавством,
а
також
соціальну
відповідальність підчас досягнення своїх цілей.
Норми законодавства у сфері архітектури і
містобудування містять у собі певні приписи і заборони, що
мають знати і виконувати проектувальники, забудовники та
будівельники.
Так, забудовники не мають прямо чи опосередковано
вдаватися до засобів матеріального характеру чи морального
тиску, а також використовувати своє службове становище для
того, аби примусити будь-кого порушувати нормативноправові акти, будівельні норми та правила під час отримання
дозволів, розробки проектів, відведення земельних ділянок та
будівництва на користь замовникам і на шкоду громадським
та суспільним інтересам.
Конкретна ситуація 3
Жителі багатоповерхових будинків у центрі міста під
час компанії проти відведення земельної ділянки на прилеглій
території проаналізували, кому виділені в довгострокову
оренду земельні ділянки поблизу. У міській раді вони не
змогли отримати інформацію, тому вдалися до опитування
користувачів земельних ділянок на прилеглій території та
причетних до них осіб. За результатами проведеного ними

Вступ
Генеральний план міста є основним планувальним
документом, який визначає напрямки і межі територіального
розвитку населеного пункту, функціональне зонування
території, містить принципові рішення щодо розміщення
об’єктів загальноміського значення, організації вуличнодорожньої мережі і дорожнього руху, інженерного
обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту
території від небезпечних природних і техногенних процесів,
охорони природи та історико-культурної спадщини.
Саме тому надзвичайно важливо щоб цей документ
якомога точніше відповідав інтересам та очікуванням
громадян і забезпечував створення в місті комфортних та
безпечних умов проживання. На сьогодні існуюча
законодавча база України передбачає можливість участі
громадян у процесі розробки містобудівної документації в
тому числі і Генеральних планів. Питання в тому на скільки
мешканці обізнані щодо існуючих можливостей і наскільки
розуміють необхідність їх використання.
Дана брошура задумана як практичний путівник, який
пояснює, що таке Генеральний план, як він стосується Вас і
як Ви можете на нього вплинути, щоб зробити своє життя і
життя своїх дітей більш комфортним і безпечним. Брошура
випущена
громадською
організацією
«Агентство
економічного розвитку» в рамках проекту «Захист прав
громадян під час планування і забудови міста», який
виконується при фінансовій підтримці Фонду ім. Стефана
Баторія.
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З повагою Виконавчий директор
ГО «Агентство економічного розвитку»

Аверков С.

Принцип прозорості означає, що громадськість і
засоби масової інформації мають змогу бачити та
контролювати усі дії органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
Принцип захисту законних очікувань (довіри) особи
означає спрямування діяльності посадових осіб, які
представляють органи виконавчої влади і органи місцевого
самоврядування у відносинах із людиною і громадянином, на
захист законних очікувань особи, яка переконана у досягненні
певного результату в разі, якщо буде діяти відповідно до
правових вимог.
Конкретна ситуація 2
Група жителів міста звернулася до міського голови із
скаргою на те, що в комплексному висновку управління
архітектури та містобудування міської ради щодо можливості
видачі дозволу на розробку проекту відведення підприємцю
земельної ділянки під забудову на прилеглій до їх будинку
території не враховано, що на ділянці ростуть багатолітні
дерева. За розрахунками жителів у разі, якщо принаймні
половина дерев буде знищена, площа озеленення в їх
мікрорайоні стане меншою за норму, встановлену ДБН 36092**.
Рівно за місяць жителі отримали відписку від
начальника інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю про те, що дозвіл на проектування видано, а
будівництво не ведеться.
Коментар ситуації. Міський голова направив скаргу
начальнику управління архітектури та містобудування міської
ради, той переправив її підпорядкованому йому начальнику
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, а
останній за своїм підписом направив жителям відповідь.
Ніхто зі згаданих посадових осіб не розглянув скаргу по суті
питання, яке в ній порушувалося, незважаючи на наведений
конкретний факт і відповідні розрахунки. Законні очікування
жителів на те, що вони, діючи відповідно до правових вимог
6
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евакуацію людей із цілого ряду квартир за допомогою автомобільних драбин.
Коментар ситуації. Відповідно до статті 1 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
служба в органах місцевого самоврядування є професійною
діяльністю. Заступник міського голови, який контролює
виділення земельних ділянок під забудову, має виконувати
відповідні посадові обов'язки професійно, розглядати
питання, порушені представниками ініціативної групи, по суті
та вирішувати їх відповідно до чинного законодавства.
Представники ініціативної групи після прийому у заступника
міського голови вимушені були звернутися за роз’яснення до
Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у
відповідній області та отримали відповіді з посиланням на
пункт 3.2 Протипожежних вимог
ДБН 360-92**, що
будівництво можливе лише за межами роботи пожежних
машин та евакуації людей із квартир багатоповерхових
будинків, а також, що вданій ситуації проектна документацій
погоджена управлінням не буде.
Можна констатувати, що в морально-етичному плані
відповідна посадова особа органу місцевого самоврядування,
яка вела прийом представників ініціативної групи, можливо, у
силу своєї професійної непідготовленості або з інших причин,
, пов'язаних із конфліктом інтересів і упередженим
вирішенням порушеного питання, не виявила належної
професійної
доброчинності,
виправдовуючись
своєю
необізнаністю.
Принцип відкритості означає, що посадові особи
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
цінують громадську думку, роблять у процесі своєї
професійної діяльності все необхідне для належного
інформування усіх зацікавлених сторін і в цілому населення,
ведуть конструктивний діалог із громадськістю та широко
залучають її до розв'язання питань, які зачіпають інтереси
людей.

1. Загальна інформація про генеральний план
населеного пункту
Генеральний план населеного пункту є основним
документом, який визначає стратегічні напрямки розвитку
цього населеного пункту.
Генеральний план населеного пункту — це
містобудівна документація, яка визначає принципові
вирішення розвитку, планування, забудови та іншого
використання території населеного пункту (стаття 1 Закону
України "Про планування і забудову територій").
Генеральним планом населеного пункту визначаються:
• потреби в територіях для забудови та іншого
використання;
• потреба у зміні меж населеного пункту, черговість і
пріоритетність забудови та іншого використання територій;
• межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі
види використання та забудови територій;
• планувальна структура та просторова композиція
забудови населеного пункту;
• загальний стан довкілля населеного пункту, основні
фактори його формування, містобудівні заходи щодо
поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;
• території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні,
природоохоронні та інші обмеження їх використання;
• інші вимоги, визначені державними будівельними
нормами (частина 1 статті 13 Закону України "Про
планування і забудову територій").
Рішення
про
розроблення
містобудівної
документації (генерального плану населеного пункту)
затверджується відповідною місцевою (сільською, селищною)
радою (частина 3 ст. 11 і 10 Закону України "Про планування
і забудову територій").
Організація розробки, погодження та затвердження
містобудівної документації здійснюється виконавчим органом
відповідної ради, який є замовником розробки генерального
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плану населеного пункту (пункт 1.9 Державних будівельних
норм ДБН Б.2.4-2-94 "Види, склад, порядок розроблення,
погодження та затвердження містобудівної документації для
сільських поселень", затверджених наказом Міністерства
будівництва і архітектури України від 29.06.1994 № 121).
Для врахування громадських і приватних інтересів під
час планування і забудови територій на місцевому рівні
виконавчі органи відповідних рад в межах повноважень,
визначених законом, протягом двох тижнів після прийняття
рішення про розроблення відповідної містобудівної
документації повідомляють через засоби масової інформації
про початок їх розроблення, а також про форми, місце і
термін подання фізичними та юридичними особами
пропозицій щодо цієї документації (стаття 30-3 Закону
України "Про планування і забудову територій").
Незалежно від замовника та джерел фінансування
експертизі підлягають усі види містобудівної документації,
зокрема, Генеральна схема планування території України,
схеми планування окремих частим території України, схеми
планування територій адміністративно територіальних
одиниць або їх окремих частин, генеральні плани населених
пунктів, детальні плани територій, плани червоних ліній,
проекти розподілу територій (пункт 2 Порядку проведення
експертизи містобудівної документації).
Експертиза проводиться в обов'язковому порядку до
затвердження генерального плану населеного пункту.
Фінансування
проведення
експертизи
забезпечується
замовником розробки генерального плану населеного пункту
(пункт 3 Порядку проведення експертизи містобудівної
документації).
Лише позитивний комплексний експертний висновок є
підставою для затвердження містобудівної документації
відповідною радою (пункт 15 Порядку проведення експертизи
містобудівної документації).
Протягом одного місяця після завершення розроблення

незалежно від суб’єкта, що їх ініціював. Для цього необхідно
направити протокол та резолюцію громадського обговорення
до місцевої ради і вимагати створення відповідно до норм
статті 30-2 Закону погоджувальної комісії.
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6. Приклади конкретних ситуацій
Конкретна ситуація 1
Представники ініціативної групи жителів трьох
багатоповерхових будинків звернулися до заступника
міського голови, який контролює виділення земельних
ділянок під забудову, із скаргою на дії міської ради щодо
видачі підприємцю дозволу на проектування відведення
земельної ділянки для будівниці двох торгівельно-офісних
центрів на прилеглій території на відстані від стін будинків,
яка менша, ніж це припускається
за протипожежними
вимогами. На думку представниці ініціативної групи, у
комплексному
висновку
управління
архітектури
і
містобудування
міської
ради,
який
послугував
обґрунтуванням підчас прийняття відповідного рішення, були
проігноровані протипожежні вимоги.
На свою скаргу жителі отримали усну відповідь, що
заступник міського голови не є фахівцем у цій галузі, також и
і представники ініціативної групи, а тому слід керуватися
Комплексним висновком управління архітектури та
містобудування міської ради, у якому забудова визнана
можливою, бо там працюють фахівці. Заступником міського
голови не були прийняті також до уваги посилання
представників
ініціативної
групи
на
пункт
3.2
Протипожежних вимог Державних будівельних норм 36092** (ДБН 360-92**) і на детальний план забудови
мікрорайону, із яких випливало, що забудови, дозволи на
розробку проектів відведення земельних ділянок під які були
видані міською радою, потрапляють підчас можливої пожежі
в зону роботи пожежних машин і роблять неможливою

мінімумів доходів громадян.

Згідно із законодавством обов’язок проводити
громадське обговорення містобудівної документації, у тому
числі й містобудівного обґрунтування розміщення окремого
об’єкта містобудування, лежить на виконавчому органі
місцевої ради. Однак у жодному із законодавчих актів не
прописано заборона громаді бути ініціатором такого
обговорення.
Тож, якщо члени територіальної громади дізналися про
плани перспективного будівництва раніше, вони мають право
звернутися до виконавчого органу місцевої ради з вимогою
провести громадське обговорення.
Іншим варіантом лишається проведення громадського
обговорення самотужки, адже заборони на це не містить
жоден закон або нормативний акт. У такому разі громада за
власні кошти винаймає приміщення, інформує (бажано не
менше ніж за 10 днів) через засоби масової інформації (як
правило, місцева газета) про час, місце та тему громадського
обговорення, письмово запрошує відповідний виконавчий
орган місцевої ради, депутатів місцевої ради, замовника
розробки відповідної містобудівної документації.
Під час проведення громадського обговорення
необхідно керуватись розділом IV-1 Закону України "Про
планування і забудову територій". Якщо у територіальної
громади є чітко виписана процедура проведення громадських
слухань, вона може бути використана для підготовки та
проведення громадського обговорення (оскільки воно
проводиться у формі громадських слухань) у частині, що не
суперечить згаданому Закону.
Результати громадського обговорення, проведеного з
дотриманням норм Закону України "Про планування і
забудову територій" мають однакову юридичну силу,

генерального плану населеного пункту виконавчі органи
сільських, селищних рад в межах повноважень, визначених
законом, повідомляють через засоби масової інформації про
місце їх розгляду, форми, місце і термін подання пропозицій
(зауважень), порядок їх обговорення (стаття 30-3 Закону
України "Про планування і забудову територій").
Громадяни і їх об'єднання, які не погодились із
запропонованими рішеннями містобудівної документації,
мають право звернутися до відповідного виконавчого органу
відповідних рад. Розгляд звернень з приводу суперечок і
розбіжностей, оперативне вирішення спірних питань та їх
узгодження здійснюються відповідною комісією з питань
будівництва при місцевій обласній, районній, міській раді
(пункт 4.5 Типових регіональних правил забудови,
затверджених наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики від 10 грудня 2001 року №
219 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 3
січня 2002 року за № 4/6292).
Комісія розглядає спірні питання, за результатами
обговорення в місячний термін готує висновок для прийняття
рішення радою. Рішення зі спірних питань є підставою для
затвердження або внесення змін до зазначеної містобудівної
документації, а також діяльності з розміщення й будівництва
об'єктів, іншого використання територій з урахуванням
ухвалених комісією домовленостей (пункт 4.6. Типових
регіональних правил забудови).
Генеральний план населеного пункту затверджується
рішенням відповідної місцевої (сільської, селищної) ради з
визначенням строку дії генерального плану та переліку
раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, а також
тих рішень, до яких необхідно внести відповідні зміни
(частина 3 статті 10 Закону України "Про планування і
забудову територій", пункт 6 статті 31 Закону України "Про
місцеве самоврядування").
Для розгляду питання щодо затвердження розробленої
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5. Що може робити громада вже сьогодні?

документації виконавчий орган сільської, селищної ради
представляє на розгляд відповідної ради наступні матеріали:
• містобудівну документацію (генеральний план);
• протокол громадського обговорення генерального
плану та у разі наявності висновок комісії з питань
будівництва при відповідних радах;
• висновок управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації про погодження генерального плану;
• висновок експертизи генерального плану.
На підставі поданих документів міська, сільська,
селищна рада приймає рішення про затвердження
генерального плану населеного пункту.
Для врахування громадських і приватних інтересів
виконавчі органи відповідних рад в межах повноважень,
визначених законом, оприлюднюють через засоби масової
інформації рішення про затвердження генерального плану
населеного пункту, а також дають роз'яснення про його зміст,
інформують про правові, економічні та екологічні наслідки
планування території населеного пункту, а також про порядок
врахування законних інтересів та вимог власників або
користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, що
оточують місце будівництва (стаття 30-3 Закону України
"Про планування і забудову територій").

Врахування державних інтересів під час планування і
забудови територій на місцевому рівні полягає у визначенні
потреби в територіях, необхідних для розташування та
утримання
об'єктів
загальнодержавнаного
значення,
вирішення інших завдань реалізації державної політики щодо
використання територій (частина перша статті 17 Закону
України «Про планування і забудову територій»).
Врахування державних інтересів здійснюється шляхом

до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або арештом на строк до шести місяців.
Шкода, передбачена частиною першою цієї статті,
визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією
статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок
особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах
санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах
особливого режиму використання земель,— карається
обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або
позбавленням волі на строк до двох років (частина друга
статті 197-1 Кримінального кодексу України).
Самовільне будівництво будівель або споруд на
самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині
першій статті 197-1 Кримінального кодексу України, —
карається
штрафом
від
трьохсот
до
п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом
на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років (частина третя статті 197-1 Кримінального
кодексу України).
Самовільне будівництво будівель або споруд на
самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині
другій статті 197-1 Кримінального кодексу України, або
вчинене особою, раніше судимою за такий саме злочин або
злочин, передбачений частиною третьою цієї статті, —
карається позбавленням волі на строк від одною до трьох
років.
На підставі статті 97 Кодексу України про
адміністративні правопорушення за самовільне будівництво
будинків або споруд можуть бути застосовані фінансові
санкції у вигляді штрафу на громадян від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб — від/дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних
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2. Врахування інтересів
громадян
здійснення планування і забудові міста

під

час

законодавства, — тягне за собою накладення штрафу на
громадян] від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадин,: на посадових осіб — від п'яти до двадцяти
неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.
Надання недостовірної інформації про умови
проектування і будівництва чи необґрунтована відмова у
наданні такої інформації — тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до статті 96-1 Кодексу України про
адміністративні право порушення проектування об'єктів і
споруд із порушенням затвердженої у встановленому порядку
містобудівної документації, виконання будівельних або
реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого проекту
або з відхиленням від нього тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до десяти, неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від п'яти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до статті 153 Кодексу України про
адміністративні правопорушення знищення або пошкодження
зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів,
квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах,
невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне
перенесення в інші місця підчас забудови окремих ділянок,
зайнятих об'єктами озеленення, тягнуть за собою накладення
штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від трьох
до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне
будівництво тягне за собою кримінальну або адміністративну
відповідальність особи, винної у цих діяннях.
Відповідно до частини першої статті 197-1
Кримінального кодексу України самовільне зайняття
земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному
володільцю або власнику, — карається штрафом від двохсот

виконання відповідних вимог до розроблення генеральних
планів населених пунктів та іншої містобудівної
документації, проведення їх експертизи, здійснення
державного контролю за плануванням, забудовою, іншим
використанням територій та окремих земельних ділянок у
порядку, встановленому законодавством (частина друга статті
17 Закону України «Про планування і забудову територій»).
Вимоги до планування, якими забезпечуються
державні інтереси підчас розроблення генеральних планів та
іншої містобудівної документації, визначаються згідно з
законом відповідними спеціально уповноваженими органами
з питань містобудування та архітектури спільно з іншими
спеціально уповноваженими на це органами виконавчої влади
(частина третя статті 17 Закону України «Про планування і
забудову територій»).
Порядок врахування вимог щодо забезпечення
державних інтересів підчас планування і забудови територій
на місцевому рівні встановлюється в регіональних правилах
забудови (частина п'ята статті 17 Закону України «Про
планування і забудову територій»).
Відповідно до статті 30-3 Закону України «Про планування і забудову територій» при здійсненні планування і
забудови територій на місцевому рівні врахування
громадських інтересів полягає у визначенні потреби
територіальної громади в територіях, необхідних для
розташування, утримання об'єктів житлово-комунального
господарства,
соціальної,
інженерно-транспортної
інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення
сталого розвитку населеного пункту.
При здійсненні планування і забудови територій на
місцевому рівні врахування приватних інтересів полягає у
забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних
можливостей набуття у власність або у користування
земельних ділянок, захисту майновій прав, а також
безпечного функціонування об'єктів нерухомості (частина
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друга статті 18 Закону України «Про планування і забудову
територій»).
Для врахування громадських і приватних інтересів
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації в межах
повноважень, визначених законом:
протягом двох тижнів після прийняття рішення
про розроблення відповідної містобудівної документації,
місцевих правил забудови повідомляють через засоби масової
інформації про початок їх розроблення, а також про форми,
місце і строк подання фізичними та юридичними особами
пропозицій щодо цієї документації;
протягом місяця після завершення розроблення
відповідної містобудівної документації, місцевих правил
забудови повідомляють через засоби масової інформації про
місце і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх
обговорення;
оприлюднюють через засоби масової інформації
рішення про затвердження містобудівної документації,
місцевих правил забудови та змін до них, а також дають
роз'яснення про їх зміст;
інформують про правові, економічні та
екологічні наслідки планування території, а також про
порядок врахування законних інтересів та вимог власників
або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, що
оточують місце будівництва (статті 30-3 Закону України «Про
планування і забудову територій»).
Для врахування громадських і приватних інтересів
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації в межах
своїх повноважень на основі містобудівної документації
встановлюють режим забудови та іншого використання
земель, визначених для містобудівних потреб, а також
здійснюють контроль за забудовою населених пунктів (стаття
30-3 Закону України «Про планування і забудову територій»).

інші види правопорушень підчас планування, забудови та
іншого використання територій.
Відповідно до статті 275 Кримінального кодексу
України порушення під час проектування чи будівництва
правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і
споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил,
якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших
тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого,
— караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на
строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися
певною
діяльністю
на
строк
до двох років або без такого.
Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей
або інші тяжкі наслідки, — карається виправними роботами
на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років,
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
Кодекс України про адміністративні правопорушення
встановлює адміністративну відповідальність у разі:
недодержання державних стандартів, норм і
правил підчас проектування і будівництва (стаття 96 цього
Кодексу);
порушення законодавства підчас планування і
забудови територій (стаття 96-1 цього Кодексу);
-знищення або пошкодження зелених насаджень або
інших об'єктів озеленення населених пунктів (стаття 153
цього Кодексу).
Відповідно до статті 96 Кодексу України про
адміністративні правопорушення недодержання державних
стандартів, норм і правил під час проектування, розміщення,
будівництва і реконструкції, а так само прийняття в
експлуатацію об'єктів чи споруд, зведених із порушенням
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завжди виникає ціла низка певних питань залежно від
конкретної ситуації та розвитку відповідних подій, законності
та відкритості дій органів місцевого самоврядування.

3. Участь громадськості у вирішенні питань щодо
використання територій на місцевому рівні.

Стаття 32 Закону України «Про планування і
забудову територій» визначає відповідальність за порушення
законодавства під час планування, забудови та іншого
використання територій.
Особи, винні в:
• затвердженні
містобудівної
документації
з
порушенням встановлених державних стандартів, норм і
правил;
• недотриманні регіональних і місцевих правил
забудови під час планування, забудови та іншого
використання територій;
• недотриманні
термінів
надання
висновків
комплексної експертизи або обґрунтованої відмови;
• недотриманні
термінів
подання
відповідних
висновків до складу комплексної експертизи;
• недотриманні термінів підготовки та надання
дозволів на будівництво та виконання будівельних робіт;
• вимаганні при видачі дозволів на будівництво
об'єктів містобудування та виконання будівельних робіт чи
проведення експертизи будь-яких інших документів, не
передбачених законодавством;
•
недотриманні режиму використання та забудови
земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність, —
несуть відповідальність, встановлену законом.
Законами може бути встановлена відповідальність і за

Жителі міста складають територіальну громаду, яка є
первинним суб'єктом місцевого самоврядування.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»місцеве самоврядування в Україні
— це гарантоване державою право та реальна здатність
територіальної громади — жителів села чи добровільного
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища,
міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і законів України.
До органів місцевого самоврядування на первинному
рівні відносяться сільські, селищні, міські ради і їх виконавчі
органи (виконавчий комітет, відділи та управління
відповідної ради).
Громадяни України реалізують своє право на участь у
місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних
територіальних громад (пункт 1 статті 3 Закону України «Про
місцеве самоврядування н Україні»).
Жителі мають знати, що серед принципів, на яких має
здійснюватися місцеве самоврядування в Україні, є такі
принципи, як:
народовладдя;
законність;
гласність;
підзвітність та відповідальність перед територіальними
громадами органів місцевого самоврядування та їх посадових
осіб (стаття 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»).
Зауважимо, що народовладдя є конституційною
нормою. Відповідно до статті 5 Конституції України народ є
носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, яку здійснює
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4. Відповідальність за порушення законодавства
підчас планування, забудови та іншого використання
територій

безпосередньо і через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування.
Звичайно,
під
народом
розуміють
державно
організоване населення певної країни, тобто її громадян.
Народне волевиявлення в Україні здійснюється через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії
(стаття 69 Конституції України).
На первинному рівні, крім виборів депутатів сільської,
селищної, міської ради сільського, селищного, міського
голови та місцевого референдуму, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» встановлені також такі
форми безпосередньої демократії, як місцева ініціатива,
загальні збори за місцем проживання, громадські слухання.
Тобто, територіальна громада міста має право і
повинна реально впливати на вирішення питань законності
забудови самостійно або під відповідальність органів
місцевого
самоврядування
та
їх
посадових
осіб,
використовувати при цьому форми безпосередньої демократії
(вибори, ініціювання місцевих референдумів, проведення
загальних зборів за місцем проживання, участь у громадських
слуханнях гоню) і вимагати законних, гласних, підзвітних та
відповідальних дій від цих орган та їх посадових осіб.
Питання
соціально-економічного
розвитку,
проектування та планування міста, використання земель
відповідно до містобудівної документації складають ядро тих
питань місцевого значення, які значно мірою визначають
життєве середовище територіальної громади.
Відповідно до пункту 11 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів і
посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до
відома населення. За вимогою громадян їм може бути видана
копія відповідних актів органів і посадових осіб місцевого
самоврядування.
Звичайно, у місцевій пресі публікуються нормативноправові акти, прийняті міською радою. Із дня офіційного

самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, засобів масової
інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних
обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що
стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням
щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх
порушення.
Жителі можуть також скористатися своїм правом на
судовий захист. Відповідно до частини першої статті 55
Конституції України права та свободи людини і громадянина
захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження у суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб
(частина друга статті 55 Конституції України).
Рекомендується до того, як звертатися до суду, чітко
розібратися й усвідомити, в чому конкретно полягають
порушення законних інтересів і прав жителів. Інакше судовий
процес може ускладнитися, розгляд позовної заяви
затягнеться, а справу не буде виграно.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
(частина третя статті 55 Конституції України).
Кожен має право після використання всіх
національних засобів правового захисту звертатися за
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних
судових установ або до відповідних органів міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна (частина
четверта статті 55 Конституції України).
Кожен має право будь-якими не забороненими законом
засобами захитати свої права і свободи від порушень і
протиправних посягань (частина п'ята статті 55 Конституції
України).
У жителів, інтереси яких зачіпає забудова території,
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постійно навчатися, поглиблювати свої знання у цій сфері
звертаючись до цього посібника, законів та інших
нормативно-правових актів, державних норм і правил, іншої
літератури.
Рекомендується одразу після того, як стало відомо про
забудову, що може погіршити, на думку жителів, їх життєве
середовище, не відкладаючи на завтра, звернутися до
посадових осіб органів місцевого самоврядування (міського
голови або його заступників, секретаря ради чи керівників
відповідних виконавчих органів ради) для з'ясування загальних питань законності забудови.
Залежно від ситуації, можливо, потрібно буде
звернутися також до посадових осіб органів державної влади
(прокуратури, обласної державної адміністрації, місцевих
органів земельних ресурсів, екології, надзвичайних ситуацій
тощо), а також для неупередженого висвітлення подій
навколо конфлікту, що виникає, — до редакцій газет,
телебачення та радіо.
Принаймні, якщо забудова зачіпає інтереси людей, і є
для них раптовою тому, що. ніхто до цього не цікавився
думкою жителів щодо впливу забудови на їх життєве
середовище, то існують усі правові підстави для таких
звернень.
Для вияснення законності чи незаконності забудови
жителі можуть використати своє конституційне право на
звернення.
Усі мають право направляти індивідуальні чи
колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані
розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у
встановлений законом строк (стаття 40 Конституції України).
Жителі мають знати, що відповідно до статті 1 Закону
України «Про звернення громадян» громадяни України мають
право звернутися до органів державної влади, місцевого

обнародування нормативно-правовий акт, прийнятий міською
радою, вступає в силу, якщо не встановлено пізніший строк
введення вдію цього акту (пункт 5 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»).
Зокрема, в місцевій пресі мають своєчасно
публікуватися усі рішення нормативно-правового характеру
щодо проектування, планування та забудови міста та
використання земель територіальної громади
Зауважимо, що нормативно-правові акти місцевого
права містять правила загального характеру, які обов'язкові в
межах відповідної територіальної громади (на відміну від
індивідуальних приписів, які адресовані певним суб'єктам і
призначені для вирішення конкретних юридичних справ та
засвідчення певних фактів).
Правилами загального характеру з містобудування,
якщо
користуватися
юридичною
термінологією,
є
генеральний план міста, місцеві правила забудови, детальний
план території, план червоних ліній, проекти розподілу
території тощо. Якщо виходити зі змісту статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», то
містобудівна документація має доводитися до відома
населення міста. Це е обов'язком органів територіальної
громади, відповідальних перед нею.
Принаймні, мають бути створені усі необхідні умови
для ознайомлення усіх зацікавлених членів територіальної
громади із містобудівною документацією шляхом публікації
відповідних рішень, розміщення інформації на сайті міської
ради, через бібліотечну мережу, надам копій документів за
заявами громадян та громадських організацій тощо Як
випливає із змісту пункту 11 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», мають також доводитися
до населення усі рішення органів місцевого самоврядування з
питань містобудування та земельних питань, які містять
індивідуальні приписи, наприклад, щодо згоди на
розроблення проектів відведення земельних ділянок для
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передачі в оренду для забудови, про передачу земельних
ділянок в оренду або про їх продаж тощо.
Громадяни та громадські організації, які не беруть
безпосередньої участі у створенні об'єктів архітектури, мають
право:
— одержувати в органах влади інформацію щодо
підготовки і прийняття рішень з планування, забудови та
реконструкції населених пунктів, окремих територій і
конкретних об'єктів архітектури, додержання при цьому
вимог законодавства про збереження пам'яток історії та
культури, довкілля;
— брати участь в обговоренні архітектурних рішень
проектів у встановленому порядку;
— захищати свої інтереси під час проектування і
будівництва нових та експлуатації існуючих об'єктів
архітектури відповідно до законодавства (стаття 25 Закону
України «Про архітектурну діяльність»).
Для
професійного
колегіального
обговорення
містобудівних, архітектурних та інженерних рішень, а в разі
необхідності також основних положень архітектурнопланувальних завдань, при місцевих органах містобудування
мають бути створені архітектурно-будівельні ради (стаття 15
Закону України «Про архітектурну діяльність»).
На вимогу територіальних громад, відповідних
громадських об'єднань, авторів проектів, замовників
(забудовників), а також уразі конфліктів архітектурнобудівельною радою можуть розглядатися окремі архітектурні
проекти чи їх частини і надаватися відповідні висновки щодо
виявлених відхилень від затвердженої містобудівної документації або умов архітектурно-планувального завдання.
У галузі земельних відносин до повноважень
сільських, селищних, міських рад, зокрема, належить
інформування населення щодо вилучення (викупу), надання
земельних ділянок.
Органи виконавчої влади та органи місцевого

ініціативну групу зі свого складу;
б) залучити до складу групи інших активних жителів
за їх згодою;
в)
організувати обрання її складу на загальних
зборах.
З організаційних міркувань ядро ініціативної групи
краще утворювати із членів органу самоорганізації або
правління об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку з тим, аби група виступала за дорученням цього
органу (чи правління) або загальних зборів жителів за місцем
проживання, організованих і проведених цим органом (чи
правлінням).
Важливо не гаяти часу, організувати активну,
злагоджену, наполегливу й, головне, грамотну роботу щодо
захисту законних інтересів і прав жителів, швидко та
динамічно діяти.
Чисельний і якісний склад ініціативної групи
визначається за згодою відповідних кандидатів. До складу
ініціативної групи рекомендується включати передусім
людей, які за своїми діловими та професійними якостями
доповнюють один одного і які згодні брати активну участь в її
роботі.
Не завжди орган самоорганізації населення (за різними
причинами) може залучити до роботи в ініціативній групі
професійного юриста, архітектора, землевпорядника або
скористатися їх допомогою. Але. навіть у кращих випадках,
коли існує така можливість, виникають певні обмеження,
пов'язані із зайнятістю відповідних професіоналів і членів
групи в робочий час, різною підготовкою й обізнаністю,
різним досвідом
га самопочуттям членів і руни тощо.
Тому для організації грамотної роботи треба
використовувати усі наявні можливості (отримання детальної
інформації від посадових осіб, консультації спеціалістів,
обмін досвідом з іншими ініціативними групами тощо) і
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має бути легалізований у порядку, встановленому Законом
України «Про органи самоорганізації населення». Легалізація
відбувається шляхом реєстрації ори ну самоорганізації
населення у відповідній раді або шляхом повідомлення ради
про заснування цього органу. Якщо орган самоорганізації
населення легалізовано шляхом реєстрації у відповідній раді,
та він набуває права юридичної особи і може від свого імені
представляти і захищати законні інтереси та права жителів
(включаючи й у суді)
Органи самоорганізації населення, які легалізовано
шляхом повідомлення про заснування або які не легалізовано,
прав юридичної особи не набувають. У таких випадках жителі
виступають як громадяни, навіть якщо переважна їх частина
колективно звертається до державних органів або органів
місцевого самоврядування. Орган самоорганізації населення,
який легалізовано шляхом повідомлення про заснування, не
може представляти інтереси жителів у суді.
Значно рідше інтереси жителів представляє правління
об'єднаним співвласників багатоквартирного будинку, якщо
таке ними створені
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку,
яке створене відповідно до Закону України «Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку», набуває права
юридичної особи і може від імені правління об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку захищати їх
інтереси в суді.
Згідно із пунктом «а» частини другої статті 89
Земельного кодексу України у спільній сумісній власності
перебуває земельна ділянка співвласників жилого будинку.
Відповідно, правовий статус об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку суттєво відрізняється від правового статусу органу самоорганізації населення.
Орган самоорганізації населення або правління
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку може:
а)
взяти відповідну роботу на себе і утворити

самоврядування мають бути відкритими для діалогу із
громадськістю, а для цього усі їх дії в сфері планування міст
та використання територій під забудову, починаючи із
визначення можливих альтернатив соціально-економічного
розвитку міста, мають бути прозорими для громадськості та
засобів масової інформації, а реакція на пропозиції
громадськості — своєчасною та адекватною.
Участь громадських об'єднань та представників
населення у прийнятті на професійному рівні рішень із питань
планування міст та використання територій під забудову є
вищим рівнем розвитку залучений громадськості щодо
здійснення
органами
самоврядування
наданих
їм
повноважень в галузі містобудування. Це є одним із важливих
проявів
безпосередньої
реалізації
громадянами
конституційного прана на участь в управлінні державними
справами (визначеного статтею 38 Конституції України), а
також їх права та реальної спроможної самостійно та під
відповідальність органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції і законів України (як це встановлено
статтею 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»).
Однією із форм участі членів територіальних громад
міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого
значення як визначено статтею 1 Закону України «Про органи
самоорганізації населення» є органи самоорганізації
населення (будинкові, вуличні, квартал комітети, комітети
мікрорайонів, комітети районів у містах) є самоорганізація
населення.
Серед основних завдань органів самоорганізації
населення такі:
—створення умов для участі жителів у вирішенні
питань місцевої значення в межах Конституції і законів
України;
—задоволення соціальних, культурних, побутових та
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інших потре жителів шляхом сприяння у наданні їм
відповідних послуг;
—участь
у
реалізації
соціально-економічного,
культурного розвитку відповідної території, інших місцевих
програм.
Якщо органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи діють, законно, професійно, відкрито, гласно і
відповідально перед територіальною громадою, то завжди
можна уникнути будь-яких порушень законодавства ще при
плануванні міста, а тим більше при виділенні земельних
ділянок під забудову.
Якщо ні — ситуація стає каламутною, а дії органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб непрозорими
для громадськості та преси. Усяка непрозорість у цій сфері
сприяє
проростанню
адміністративної
корупції
та
хабарництву при виділенні земельних ділянок під забудову.
Забудова території населених пунктів може вестися
лише на законних підставах. Але як пересічному жителю
міста розібратися, де законна, а де незаконна забудова?
Особливо це складно, коли раптом під Вашими
вікнами несподівано швидкими темпами розгортається
підготовка до будівництва, яке може, на Вашу думку, суттєво
погіршити Ваше життєве середовище.
Може статися так, що жителі будуть витрачати багато
часу, сил та енергії на захист спільних інтересів, але, через
свою необізнаність, діяти методом «спроб та помилок»,
марнувати час, стикатися з непорозумінням з боку інших
сторін.
Забудова прилеглої до багатоповерхових будинків
території може зачіпати інтереси різних сторін. Інтереси
сторін часто не співпадають і може виникнути конфліктна
ситуація, яка має бути все ж розв'язана у законний спосіб.
У процесі з'ясування законності забудови та
відстоювання своїх інтересів жителі звичайно звертаються до
державних органів і органів місцевого самоврядування,

починають розбиратися в їх повноваженнях і своїх законних
правах як громадян України і жителів міста — членів міської
громади.
Для захисту прав та інтересів жителів важливо знати,
чи діяли і діють органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи на підставі, у межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Повноваження органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб визначаються
законами та іншими нормативно-правовими актами, а також
розробленими відповідно до них та затвердженими в
установленому порядку положеннями про структурні
підрозділи цих органів і посадовими інструкціями.
Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, у межах повноважень тау спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України (частина друга статті 19
Конституції України).
Для успішного захисту території від незаконної
забудови треба знати права забудовника, права жителів та
повноваження причетних до забудови органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади, їх посадових
осіб для того, щоб у законний спосіб реально впливати на
вирішення питань забудови міста, які зачіпають законні
інтереси та права жителів міста.
Залежно від існуючої самоорганізації населення
можливі різні варіанти організованих дій жителів підчас
захисту від незаконної забудови.
Звичайно інтереси жителів представляє орган
самоорганізації населення (будинковий комітет, комітети
окремих будинків, комітет мікрорайону), який може бути
легалізованим або нелегалізованим.
Орган самоорганізації населення для представлення
інтересів жителів і відповідних дій щодо захисту їх інтересів
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