
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019               Мукачево    №1499 
 
Про затвердження Положення, структури, штату та загальної чисельності 
відділу державного архітектурно-будівельного контролю Мукачівської 
міської ради. 
 

Відповідно до ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», ч. 1 ст. 11, ст. 25, ч. 4 ст. 54, ч. 1 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України від 19.08.2015 року № 671 «Деякі питання діяльності органів 
державного архітектурно-будівельного контролю», враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту (протокол №60  від  24.09.2019 р.), 
постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської 
етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №64  від 
25.09.2019 р.), міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Положення про відділ державного архітектурно-

будівельного контролю Мукачівської міської ради згідно додатку 1 до цього 
рішення. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 24-ої сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 16.03.2017 року № 584 «Про затвердження 
Положення про відділ Державного архітектурно-будівельного контролю 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради (нова редакція)». 

3. Затвердити структуру, штат та загальну чисельність відділу державного 
архітектурно-будівельного контролю Мукачівської міської ради  згідно додатку 
2 до цього рішення. 

4. Вважати таким, що втратив чинність додаток 2 до рішення 58 сесії 7-го 
скликання Мукачівської міської ради від 27.06.2019 року № 1409 «Про 
внесення змін у структуру та штат виконавчих органів Мукачівської міської 
ради». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу державного архітектурно-будівельного контролю Мукачівської міської 
ради І. Івановчика та постійну депутатську комісію з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту. 
 
 
Міський  голова                                                             А. Балога 
 



Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 62 сесії 7-го скликання 
Мукачівської міської ради 
26.09.2019 року №1499 

 
 
 ПОЛОЖЕННЯ  

про відділ державного архітектурно-будівельного контролю 
Мукачівської міської ради  

 
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
 1.1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 
Мукачівської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Мукачівської 
міської ради, який реалізує місцеву політику з питань державного архітектурно-
будівельного контролю, утворюється Мукачівською міською радою, підзвітний 
і підконтрольний Мукачівській міській раді, підпорядкований Мукачівській 
міській раді та Мукачівському міському голові. 
 1.2. Відділ з питань здійснення повноважень, передбачених Законом 
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, є підконтрольним 
Державній архітектурно-будівельній інспекції України (далі - 
Держархбудінспекція). 
 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та 
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, 
актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та 
Держархбудінспекції, рішеннями Мукачівської міської ради, її виконавчого 
комітету, розпорядженнями Мукачівського міського голови, даним 
Положенням та іншими нормативно-правовими актами. Відділ керується 
технологічними картками, які затверджує Мукачівський міський голова. 
 1.4. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. 
 1.5. Положення про Відділ затверджується Мукачівською міською радою 
у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
процедури розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої 
Регламентом. 
 1.6. Відділ створюється без статусу юридичної особи публічного права, 
має печатку із своїм найменуванням, власні бланки, штампи. 
 1.7. Місцезнаходження відділу: пл. Духновича Олександра, 2,                   
м. Мукачево, Закарпатська область, 89600. 
 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 
 

  2.1. Основним завданням Відділу є здійснення відповідно до вимог 
чинного законодавства України державного архітектурно-будівельного 
контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері 
містобудівної діяльності. 



 
  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
  2.2.1. Надає, отримує документи, що дають право на виконання 
підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює 
їх, скасовує їх реєстрацію. 
  2.2.2. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає 
сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та 
повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків). 
  2.2.3. Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення 
даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання 
підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 
доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених 
документів. 
  2.2.4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за 
дотриманням вимог чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації 
всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, 
проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 
  2.2.5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) 
посадових осіб Відділу. 
  2.2.6. Розглядає відповідно до вимог чинного законодавства України 
справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і 
правил під час будівництва, порушенням вимог чинного законодавства України 
під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог 
(приписів) посадових осіб Відділу. 
  2.2.7. Розглядає відповідно до вимог чинного законодавства України 
справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям 
відповідних рішень. 
  2.2.8. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством 
України. 
 

 РОЗДІЛ ІII. ПРАВА ВІДДІЛУ 
 

  3.1. Посадові особи Відділу для виконання покладених на них завдань під 
час перевірки мають право: 
  3.1.1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до 
прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню. 
  3.1.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти 
перевірок, накладати штрафи відповідно до вимог чинного законодавства 
України, у межах наданих повноважень. 
  3.2. У разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних 
умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови 
земельної ділянки, видавати обов’язкові для виконання приписи щодо: 
  3.2.1. Усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної 
діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. 



  3.2.2. Зупинення підготовчих та будівельних робіт. 
 3.3. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та 
будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, 
рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених 
нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, 
випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, 
передбачених чинним законодавством України, паспортів, актів та протоколів 
випробувань, сертифікатів та іншої документації. 
 3.4. Проводити згідно із чинним законодавством України перевірку 
відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що 
використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, 
будівельних норм і правил. 
 3.5. Залучати до проведення перевірок представників центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), 
фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій. 
 3.6. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб 
інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-
будівельного контролю. 
 3.7. Вимагати у випадках, передбачених чинним законодавством України, 
вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, 
проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. 
 3.8. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника Відділу 
чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не 
прийнятих в експлуатацію. 
 3.9. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з 
використанням фото-, аудіо- та відеотехніки. 
 3.10. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та 
паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення 
надійності та безпеки під час їх експлуатації. 
 3.11. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в 
установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, 
установами та організаціями усіх форм власності. 

 
РОЗДІЛ IV. ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ 

 
 4.1. Посадові особи Відділу зобов’язані: 
 4.1.1. Діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб 
визначений чинним законодавством України.  
 4.1.2. Сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати 
свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу. 
 4.1.3. Неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм 
поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої 
культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, 
підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних 



інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не 
проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог. 
 4.1.4. Запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, 
керівниками, колегами та підлеглими. 
 4.1.5. Виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, 
незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати 
будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи 
юридичних осіб, громадських і релігійних організацій. 
 4.1.6. Постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до 
функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та 
культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності. 
 4.1.7. Дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а 
також про позитивну репутацію органів місцевого самоврядування. 
 4.1.8. Забезпечити недопущення розголошення персональних даних 
фізичних осіб, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, 
режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про 
інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної 
інформації», що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обовязків. 
 

РОЗДІЛ V. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 
   
  5.1. Начальник Відділу призначається на посаду розпорядженням 
Мукачівського міського голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за 
іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та 
звільняється з посади розпорядженням Мукачівського міського голови 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 5.2. Мукачівська міська рада протягом трьох днів після призначення 
начальника Відділу інформує про це Держархбудінспекцію. 
 5.3. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним 
напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), 
стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або 
державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних 
посадах в іншій сфері не менш як п’ять років. 
 5.4. Начальник Відділу: 
 5.4.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, за 
дорученням Мукачівського міського голови представляє його у відносинах з 
іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її 
межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених чинним 
законодавством України на зазначений орган завдань. 
 5.4.2. Організовує та контролює виконання у Відділі положень 
Конституції України та законів України, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України, Держархбудінспекції, 
розпоряджень Мукачівського міського голови, рішень виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради та інших нормативно-правових актів. 
 5.4.3. Подає пропозиції щодо звільнення посадових осіб Відділу 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


 5.4.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює 
їх виконання. 
 5.4.5. Забезпечує роботу з ведення діловодства у Відділі. 
 5.4.6. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються 
діяльності Відділу. 
 5.4.7. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни Відділу. 
 5.4.8. Вживає заходи щодо заохочення посадових осіб або притягнення їх 
в разі необхідності до дисциплінарної відповідальності в порядку 
встановленому чинним законодавством України. 
 5.4.9. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством 
України. 
 5.5. Призначення особи на посаду у Відділі, яка передбачає роботу з 
єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та 
будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову 
у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за 
умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у 
Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом 
проведення заліку. Про успішне складання заліку Держархбудінспекція 
повідомляє Відділ. 
 5.6. Відділ видає акти у передбаченій чинним законодавством України 
формі, організовує та контролює їх виконання. 
 5.7. Начальник Відділу має заступника, який призначається на посаду та 
звільняється з посади відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 5.8. Чисельність працівників, структура Мукачівської міської ради, 
штатний розпис Відділу затверджуються Мукачівським міським головою в 
установленому чинним законодавством України порядку. 
 5.9. Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг 
заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та 
реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть 
здійснюватися Відділом. 
 5.10. Відділ та його посадові особи забезпечуються засобами, 
необхідними для здійснення своєї діяльності. 

 
РОЗДІЛ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 

 
 6.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне 
здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу. 
 6.2. Посадові особи Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, 
адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у 
порядку передбачених чинним законодавством України. 
 6.3. Посадові особи несуть відповідальність за своєчасне та належне 
виконання обов’язків, передбаченим Положенням і посадовими інструкціями в 
порядку визначеним чинним законодавством України. 
 

 
 
 
 



РОЗДІЛ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням 
Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до 
процедури розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої 
Регламентом роботи Мукачівської міської ради. 
 7.3. Питання діяльності Відділу, що не врегульовані цим Положенням, 
вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 
 
 Секретар міської ради        І. Маняк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 2 
до рішення 62 сесії 7 -го скликання 

       Мукачівської міської ради 
                від 26.09.2019 року №1499 

 
 
 

СТРУКТУРА, ШТАТ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
                      відділу державного архітектурно-будівельного контролю  
                                            Мукачівської міської ради  
                                     

№ 
п/п Посада 

Всього 
штатних 
одиниць 

Посадові 
особи 

місцевого 
самовря-
дування 

Служ-
бовці 

Техні- 
чний 

 персо- 
нал 

1 2 3 4 5 6 
1. Начальник відділу 1 1 - - 
2. Заступник начальника відділу 1 1   
3. Інспектор, головний спеціаліст 2 2 - - 
4. Головний спеціаліст, юрисконсульт 1 1 - - 
5. Головний спеціаліст, адміністратор 2 2 - - 
 Разом 7 7 - - 

 
 
Секретар міської ради                                                                                І. Маняк 
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