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Правові та організаційні
основи містобудівної
діяльності в Україні

Oсновним документом що встановлює правові та організаційні
основи містобудівної діяльності, на даний момент, є чинний “Закон
про регулювання містобудівної діяльності” № 3038-VI від
17.02.2011, що вступив в дію з 12.03.2011р. Він спрямований на
забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням
державних, громадських та приватних інтересів.
Цим Законом регламентується початок та проведення будівельних
робіт на об'єкті, а також загальний порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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Впровадження МП являє собою комплекс робіт та заходів від
моменту підписання Угоди про надання грантових коштів, договорів
підряду на виконання РБР, постачання матеріалів і обладнання до
введення об’єкту в експлуатацію та взяття на облік власником його
новоствореної вартості. Схематично:

Основні етапи впровадження
мікропроекту громади

 

Підготовка
(проведення
закупівель
підписання
Договорів, 
виділення
ресурсів)

Проведення
будівельних

робіт/та/або
закупівель та

здійснення
контролю за їх

виконанням

Завершення
робіт та

здача/
прийняття
об’єкту в

експлуатацію

Передача
новоство-

реної
вартості
на баланс
власника
об’єкта

Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4
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1. Підготовка
до впровадження

(закупівлі та укладання Договору
підряду)
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• Товари, роботи та послуги вартістю до 500 доларів США можуть
бути придбані шляхом прямої закупівлі, без застосування
додаткових процедур

• Товари та послуги вартістю від 501 до 2500 доларів США
закуповуються на умовах проведення конкурсу** з наданням
цінових пропозицій. Потрібні документи: основний рахунок/кошторис
+ не менше 2 альтернативних рахунки/кошториси (від різних
постачальників). Обирається найдешевший варіант.

• Товари та послуги вартістю понад 2500 доларів США закуповуються
на умовах проведення тендеру** за правилами ПРООН

________________________________________________________

1.1 Загальні фінансові вимоги до
проведення закупівель за кошти ПРООН

в межах Проекту МРГ (фаза ІІI)

 

* Tерміни "тендер" та "конкурс" застосовані в рамках ПРООН. При цьому, термін
"конкурс" передбачає порядок проведення закупівель, при якому відбір переможця
відбувається на основі обмеженого, "короткого" переліку учасників; термін
"тендер" передбачає проведення закупівель з попереднім його оголошення в ЗМІ, з
необмеженою кількістю можливих учасників.
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1.2 Конкурсні процедури

1. Конкурс проводиться на окремий вид робіт або на окремий перелік
обладнання, очікувана вартість яких є не більшою за 2500 дол.США

2. Тендерний комітет готує Технічне завдання на конкурс (у вигляді Тендерної
документації, або Листа з переліком та описом робіт та обладнання, 
Специфікацією виробів та обладнання) 

3. Тендерний комітет вивчає перелік організацій та підприємств, наявних в районі
чи області, здатних виконати передбачену роботу або поставити необхідне
обладнання (такий перелік громаді може надати районна та обласна влада, він
поповнюється з оголошень в ЗМІ та інших джерел)

4. Тендерний комітет формує “короткий перелік” не менше ніж з трьох організацій
(бажано з 5-6)

5. Підготовлене Технічне завдання розсилається учасникам з “короткого переліку”
6. Отримані Конкурсні пропозиції розглядаються Тендерним комітетом, 

порівнюються, оцінюються, при потребі доповнюються додатковою
інформацією

7. Тендерний комітет відбирає переможця конкурсу, складається Протокол
Тендерного комітету / Протокол ФГ

8. З переможцем конкурсу укладається Договір на виконання робіт чи на
постачання обладнання.
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• Недостатнє інформування підрядників щодо процедур закупі-
вель та вимог ПРООН стосовно впровадження МП, що визиває різні
непорозуміння при заповненні тендерних пакетів підрядниками

• Неякісна підготовка громадою відомості робіт , матеріалів та
обладнання (наприклад, винесення на тендер робіт незавершеного циклу -
встановлення лише частини вікон, частини підлоги, частини опалення та
водопостачання і т.і.)

• Неякісна підготовка громадою специфікації на основні матеріали,
вироби та обладнання, які ОГ хоче бачити на своєму об’єкті (наприклад
вимоги до профілю вікон та дверей) та відсутність індивідуального підходу
при складанні тендерного пакету в залежності від складності та типології
робіт

• Неякісне оформлення протоколу розкриття та оцінки Конкурсних
пропозицій та складання Звіту про відбір підрядника (наприклад:
безпідставно відхиляється учасник конкурсу з найнижчою ціновою
пропозицією, відсутні підписів присутніх на тендері, і т. п.)

• Використання підрядником "чужої“ ліцензії по “сумнівному” Договору
субпідряду (особливо це стосується випадків, коли всі три учасники тендеру
беруть на субпідряд одну і ту ж фірму). Окремі тендерні комітети ОГ
визнають тендер таким що відбувся навіть при відсутності відповідних
ліцензій.

1.3 Проблеми при відборі
ліцензованих підрядників при

проведенні тендеру
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1.4 Договір підряду укладається
на основі проведеного тендеру

Договір, укладений з підрядником, у будь-якому випадку має погоджувати
предмет, ціну Договору та термін виконання робіт

Рекомендація: Договори підряду варто укладати тристоронніми. Сторонами Договору
мають бути:

• Замовник (власник об'єкту)
• Підрядник (виконавець робіт)
• Співфінансувальник / співінвестор (організація громади) 

Договір повинен мати обов'язковий додаток у вигляді розрахунку Договірної ціни з
попозиційними цінами вартості робіт і матеріалів та Специфікації основних виробів
та обладнання. При цьому, необхідно враховувати, що розрахунок ДЦ точно має
відповідати Ціновій пропозиції підрядника наданій на тендері та додатковим
переддоговірним погодженням, якщо такі мали місце
Загальна схема відповідності розрахунків є такою:

ПКД/Відомість Тендерна Договір АВР
пропозиція

Є тотожність у
фізичних обсягах Є відповідність

Є повна
тотожність
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2. Проведення
ремонтно-будівельних

робіт на об’єкті
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2.1  Початок виконання робіт на
обєкті*

Замовник має право починати виконувати будівельні
роботи на об'єкті лише після: 

• реєстрації місцевою Інспекцією ДАБК декларації про початок
виконання будівельних робіт для об'єктів, що належать до
I - III категорії складності

• видачі замовнику місцевою Інспекцією ДАБК дозволу на
виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що
належать до IV і V категорії складності

_______________________________________________________
* Всі об'єкти будівництва за складністю архітектурно-будівельного рішення
та/або інженерного обладнання поділяються на I, II, III, IV і V категорії
складності. Віднесення об'єкта будівництва до тієї чи іншої категорії
складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва. 
Рекомендується також уточнити категорійність об’єкту в місцевій Інспекції
ДАБК

 



1111

2.2 Призначення Інженера з
технагляду

Призначення Інженера з технічного нагляду (ІТН) (особи з
членів громади – для поточного ремонту; особи з
відповідною інженерною підготовкою та кваліфікаційним
сертифікатом – для капітального ремонту, реконструкції
та нового будівництва) для виконання функцій по:

• Контролю за обсягами, строками та якістю ремонтно-
будівельних робіт згідно Договорів підряду

• Фіксації невідкладних проблем на будівельному майданчику та
адресації їх підряднику та замовнику

• Оперативного вирішення питань по внесенню змін до
проектних рішень, по заміні матеріалів та конструкцій

• Контролю за усуванням недоліків, виявлених під час перевірок
об’єкту

• Допомозі ОГ по отриманню дозволу на виконання будівельних
робіт - для об’єктів будівництва ІV-V категорій складності
та підготовці декларації для подачі в інспекцію ДАБК - для
об’єктів I-III категорій складності
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2.3 Ведення виконавчої
документації на об’єкті

• Комплект затвердженої та погодженої ПКД (зі змінами) 
• Акт передачі майданчика замовником підряднику (при потребі)
• Копія зареєстрованої в інспекції ДАБК Декларації про початок

виконання робіт або Дозвіл на виконання робіт (при необхідності)
• Загальний журнал виконання робіт
• Журнал авторського нагляду (за умови ведення авторського

нагляду)
• Акти виконаних робіт та Акти на приховані роботи
• Акти випробовувань мереж (при необхідності)
• Сертифікати відповідності та паспорти на інженерне обладнання

(надані виробниками), сертифікати відповідності на основні
будівельні матеріали (надані виробниками)

Мінімальний перелік документації, що має бути на об'єкті:
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• Лист-заявку від ОГ з запитом до Проекту з відміткою координатора ОРЦ
• Рекомендацію-звіт від Комітету нагляду за якістю (НКЯ)
• Звіт про виконання умов Угоди між ОГ та ПРООН (згідно Додатку D до ГУ)
• Конкурсну/тендерну документацію, за звітний період
• Договори з підрядними організаціями (разом з додатками), які виконують РБР

– для отримання другого/третього траншу
• Уточнений календарний план робіт підрядника, погоджений ОГ (для складних

інженерних об’єктів) – для отримання другого траншу
• Підтвердження оплати коштів першого/другого траншу підрядній організації
• Підтвердження про використання ОГ своєї частки внеску
• Документи щодо використання частки внесків партнерів ОГ
• Акти прийняття виконання робіт/ здійснених закупівель в межах коштів

першого/другого траншу (разом з сертифікатами на матеріали, 
паспортами на обладнання та Актами на заховані роботи)

• Звіт з оцінювання діяльності ОГ за участю громадськості, та звіт про
громадський аудит (тільки для отримання останнього траншу)

• Матеріали фотодокументування виконаних робіт/ здійснених закупівель, в
тому числі і фото Паспорту об'єкту та памятної таблички.

• Документи про прийняття об’єкту в експлуатацію (Акт, декларація або
сертифікат) – тільки для отримання останнього траншу

2.4 Звітування для отримання чергових
траншів грантових коштів ПРООН

Для отримання коштів чергового траншу коштів ПРООН
необхідно надати звітний пакет документів:
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• Невідповідність актів виконаних робіт (АВР) договірним
цінам Додатку до договору підряду, що суттєво сповільнює
перевірку траншевого Звіту та вимагає заміну АВР.

• Поява в АВР додаткових об’ємів робіт по завищених
розцінках, які були відсутні в Договорі підряду. В результаті
громада вимушена додатково укладати новий додаток до
Договору підряду, або навіть проводити новий тендер чи конкурс
рахунків та укладати новий Договір підряду, а це також потребує
часу. 

• Наявність небезпечних пунктів в Договорах підряду, які
вигідні підряднику та вкрай не вигідні для ОГ (короткий
термін перерахунку коштів, великі штрафні санкції, 
відсутність гарантійного періоду) створюють певні проблем
для організації громади при не вчасному перерахунку замовником
коштів на рахунок підрядника.

Проведення робіт
2.4.1 Проблеми при оформленні

документів для отримання чергового
траншу
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Проведення робіт
2.5 Нагляд, контроль, моніторинг

• Нагляд ІТН (згідно посадових обов'язків)
• Нагляд членами громади – ФГ, Голова ОГ (внутрішній

моніторинг)
• Нагляд НКЯ (зовнішній моніторинг)
• Нагляд КУП (для складних та проблемних об’єктів)
• Авторський нагляд (проектною організацією)
• Нагляд партнерів ОГ (що надають іншу частину

коштів)
• Контроль за виконанням РБР з боку контролюючих

державних органів (в т.ч. інспекцією ДАБК)
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2.5.1 Наглядовий комітет з якості
(НКЯ)

 

Наглядовий комітет з якості (НКЯ) створюється окремим рішенням ФМР і
забезпечує нагляд за впровадженням МП громад району та контроль РБР. 

До складу НКЯ входять:
•Технічний спеціаліст від РДА;
• Контактна особа від РДА/РР; 
• Фахівець РПВ (ОПВ) Проекту МРГ
• Інші фахівці (за потреби)

Якщо відхилення від якості робіт чи технології будівництва значні, НКЯ може ініціювати
призупинення робіт та вимагати усунення недоліків (робиться запис в журналі робіт).
За результатами кожного візиту на об’єкт ОГ, НКЯ обов’язково
складає спеціальний звіт-рекомендацію для можливості
отримання ОГ коштів чергового траншу ПРООН

НКЯ перевіряє технічні та фінансові аспекти
будівництва та організаційні аспекти механізму
впровадження.
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3. Завершення
впровадження МП

(завершення РБР та здача об’єкту в
експлуатацію)
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• Представники ОГ (головою приймальної комісії, як правило – голова
ОГ)

• Представники Підрядників
• Інженер з технагляду
• Представник Проектувальника (за необхідності)
• Представники місцевого органу державного управління (СР/МР)  
• Представники НКЯ
• Представники експлуатуючої організації або місцевої влади, що

відповідають за майбутнє використання та обслуговування об’єкту
(Власник об’єкту)

• В окремих випадках – представники СЕС та пожежного нагляду
Результатом роботи приймальної комісії є підписання Акту
приймальної комісії замовника та затвердження його власником
об’єкту

3.1 Введення об’єкту в експлуатацію
(роботи поточного ремонту)

Прийняття робіт поточного ремонту приймальною комісією
Замовника. До складу приймальної комісії (призначається ОГ) 
входять:
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3.2.1 Введення об’єкту в експлуатацію
(об’єкти капітального ремонту, 

реконструкції та нового будівництва)

Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I - III 
категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснено на
підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації
Інспекцією ДАБК поданої замовником Декларації про готовність
об'єкта до експлуатації.
Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V 
категорії складності, здійснюється на підставі Акта готовності
об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією ДАБК відповідного
Сертифіката*. 
Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації
декларації або видачі сертифіката. Експлуатація об'єктів, не
прийнятих в експлуатацію, забороняється**.

_____________________________________________________________________
* Зразки форм Заяви на видачу Сертифіката, Акта готовності об'єкта до
експлуатації та самого Сертифіката, надає інспекція ДАБК
** Відомості щодо всіх зареєстрованих декларацій та виданих сертифікатів
вносяться інспекцією ДАБК до єдиного реєстру отриманих повідомлень
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Зареєстрована Декларація або Сертифікат є підставою для
укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію
об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, 
тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до
державної статистичної звітності та якщо необхідно, оформлення
права власності на нього
Замовник також зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня
прийняття в експлуатацію об'єкта: 

• подати копію Декларації або Сертифіката місцевому органу
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за
місцезнаходженням об'єкта для подання такими органами інформації
про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики за
формами, передбаченими звітно-статистичною документацією; 

• проінформувати державні органи у сфері пожежної та техногенної
безпеки безпеки про введення в експлуатацію об'єкта

3.2.2 Введення об’єкту в експлуатацію
(об’єкти капітального ремонту, 

реконструкції та нового будівництва)
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4. Передача
новоствореної

вартості об'єкта його
власнику
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4.1 Впровадження МП: 
передача на баланс

 

Новостворена вартість або вартість проведених
ремонтних робіт має обов'язково бути облікована. 

Облікування проводиться балансоутримувачем об’єкту*.

Порядок облікування є економічною категорією і
регламентується фінансовим законодавством.

Облікування робіт, виконаних громадою в якості
нефінансового внеску, має здійснюватись на тих же
засадах, що і облікування робіт, виконаних підрядною
організацією. 
_____________________________________________
* Балансоутримувачем об’єкту може бути як власник, так і інша юридична особа, яка за
договором з власником утримує на балансі відповідний об’єкт.
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4.2 Проблеми при здачі об'єкту в
експлуатацію та прийняттю на баланс

(облік)

• Відсутність Договору між ОГ та власником об'єкту майже унеможливлює
взяття на баланс (облік) новостворену вартість.

• Формальна участь у роботі НКЯ координатора ОРЦ та відповідальних
осіб району. Як наслідок не виконується детальна перевірка виконаних
обсягів робіт та своєчасне інформування відповідних служб району щодо
виявлених порушень при виконанні робіт, при цьому АВР не відповідають
фактичним обсягам робіт, а якість робіт вимогам чинних ДБН.

• Конфліктні ситуації між окремими групами членів ОГ під час
проведення робіт на об’єкті, розмови про те що частину коштів
“вкрали”. Це результат низької інформованості членів громади зі сторони
активу ОГ та її Голови.

• Більшість рішень щодо використання коштів економії, затвердження
тендерів, погодження додаткових робіт не є рішенням всієї ОГ, а
відбувається кулуарно за домовленістю представників двох сторін: 
підрядника та Голови ОГ/СР (більше звичайно в інтересах підрядника)
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Діяльність після завершення МП

Забезпечення ОСББ безпечної та надійної експлуатації
будівель чи споруд після їх відновлення (ремонту):

• Проведення регулярних спостережень за збереженням
відремонтованого об’єкту (загальний та частковий огляд,  
весняний та осінній огляд).

• Забезпечення фінансової підтримки об’єкту. Пошук необхідних
джерел фінансування.

• Планування ремонтних робіт, виходячи з наявності ресурсів
• Проведення запланованих ремонтних робіт

- проведення робіт поточного ремонту
- проведення робіт капітального ремонту
- проведення робіт з поліпшення благоустрою
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Дякуємо за увагу!

Проект «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду»

01601 м.Київ, вул. Еспланадна 20,
Офіс: 707.

Тел./факс: 584-34-68, тел.: 584-34-67

 


