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АНОТАЦІЯ 

 

 

Шевчук Е.Г. Безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020.  

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у системному опрацюванні теоретичних та 

прикладних аспектів надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Зокрема, 

наукова цінність даного дослідження виявляється у наступних положеннях та 

рекомендаціях. 

У роботі встановлено, що визначення поняття адміністративної 

послуги та виокремлення її специфічних ознак є підставою для фахових 

наукових досліджень, адже дозволяє детально охарактеризувати сутність 

відповідного напрямку діяльності публічної адміністрації. Враховуючи 

наявність офіційної дефініції «адміністративна послуга» та існуючі позиції, 

запропоновані вченими-адміністративістами, сформульовано авторське 

поняття «адміністративна послуга» як функція публічного адміністрування 

сервісного спрямування, яка полягає в створенні належних умов державою 

для реалізації фізичними та юридичними особами своїх суб’єктивних прав. 

Виокремлені основні ознаки, притаманні адміністративним послугам. 

З’ясовано, що в адміністративно-правовій доктрині розроблені різні 

класифікації адміністративних послуг із використанням різноманітних 

критеріїв (залежно від суб’єкта, який надає адміністративні послуги; за 

змістом адміністративної діяльності щодо надання адміністративних послуг; 

за кількістю суб’єктів, задіяних до процедури надання послуги; за критерієм 
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платності; в залежності від природи адміністративних послуг; за предметом 

(характером) питань, за розв’язанням яких звертаються особи до 

адміністративних органів; за рівнем встановлення повноважень щодо 

надання адміністративних послуг та правового регулювання процедури їх 

надання; за способом надання адміністративних послуг). У цих класифікаціях 

безконтактні адміністративні послуги виокремлюються залежно від способу 

надання адміністративних послуг. 

У дослідженні встановлено, що державний архітектурно-будівельний 

контроль та нагляд як сфера надання безконтактних адміністративних послуг 

є цілеспрямованою діяльністю уповноважених органів, наділених 

контрольно-наглядовими повноваженнями, передбаченими законодавством 

щодо спостереження й перевірки стану відносин у галузі будівництва за 

визначеними законодавством напрямками, а також сукупністю заходів, 

спрямованих на дотримання суб’єктами у сфері будівельної діяльності вимог 

законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, вирішення всіх питань 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності у разі їх 

порушення. З’ясовано належність інституту державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду до сфери будівельного права, яке можна 

віднести до комплексної сукупності правових норм, оскільки воно об’єднує 

ті норми, які регулюють будівельні відносини різних галузей права. 

Визначено, що нормативно-правове забезпечення сфери державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду має комплексний характер 

та складається із норм Конституції України, Законів України та підзаконних 

актів.  

Визначено, що безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду – це різновид 

адміністративних послуг, які надаються в електронному вигляді через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг або інтегровані 

інформаційні системи щодо надання (отримання, реєстрації), відмови у 

видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на 
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виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів. З’ясовано низку ознак безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, серед яких такі: 1) це різновид адміністративних 

послуг; 2) надаються у спеціально визначеній сфері (у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю); 3) надаються спеціальним суб’єктом 

(центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду); 4) 

мають спеціальну форму звернення суб’єкта (у електронному вигляді). Всі 

безконтактні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду умовно розподілено на три групи: 1) 

адміністративні послуги, які стосуються підготовчих робіт, 2) 

адміністративні послуги, які стосуються будівельних робіт, 3) 

адміністративні послуги, які стосуються введення в експлуатацію. 

У дисертації встановлено, що надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду є адміністративною процедурою, тобто визначеним 

законодавством порядком здійснення сукупності дій, послідовно вчинених 

органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, і 

прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення адміністративної 

справи. Ознаками адміністративної процедури надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду є: 1) офіційний характер (здійснюється суб’єктами 

публічної адміністрації); 2) нормативний характер (визначається нормами 

адміністративно-процедурного законодавства); 3) стадійний характер, тобто 

становить визначений порядок здійснення певних дій; 4) публічна сфера 

здійснення; 5) застосування електронно-комунікаційних технологій для 

взаємодії між суб’єктом надання і одержання; 6) оперативність та 

економність у застосуванні. 

https://e-dabi.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/list?id=2
https://e-dabi.gov.ua/
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Відзначено, що реформа, яка наразі триває у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду в окремому своєму 

напрямку охоплює і систему суб’єктів, уповноважених надавати безконтактні 

адміністративні послуги. Особливістю даного етапу реформи є те, що у 

березні 2020 року ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію 

(на яку було покладено раніше надання повноваження з приводу надання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду). В той же час, варто відмітити те, що 

наразі утворено новий орган – Державну сервісну службу містобудування 

України (Держсервісбуд), яка є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи 

анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів. Однак, нормативно закріплено, що Державна 

архітектурно-будівельна інспекція продовжує здійснювати повноваження та 

функції до завершення здійснення заходів з утворення Державної сервісної 

служби містобудування. «Перерозподіл» повноважень, пов'язаний з 

оптимізацією центральних органів виконавчої влади у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду створює певні проблеми у 

процедурі отримання безконтактних адміністративних послуг. 

З урахуванням аналізу нормативних положень, відмічено істотне 

розмаїття нормативно-правових актів, які регулюють питання одержання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, що істотно ускладнює користування ними 

особою-потенційним одержувачем безконтактної адміністративної послуги. 

Умовно алгоритм одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду можна 
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відобразити сукупністю наступних дій: 1) отримання інформації про послугу; 

2) створення персонального електронного кабінету для можливості 

одержання адміністративної послуги; 3) проведення ідентифікації особи 

(процедури розпізнавання особи); 4) подача необхідних документів, 

визначених законодавством для отримання відповідної адміністративної 

послуги; 5) безпосереднє отримання результату адміністративної послуги 

(також в електронному вигляді; 6) зворотній зв’язок (за необхідності). 

Проведення реформи цифрової трансформації відносин у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (зокрема й щодо 

надання безконтактних адміністративних послуг) є суттєвим кроком вперед у 

розвитку взаємовідносин приватних і публічних осіб щодо надання і 

отримання адміністративних послуг. Впровадження такої реформи 

безумовно слід визнати позитивним явищем для держави і для суспільства, 

адже має значні переваги (автоматизація всіх адміністративних та інших 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

створення декількарівневої електронної системи для надання безконтактних 

адміністративних послуг; зменшення часу на оформлення певних документів, 

що автоматично зменшить і затрати інших ресурсів (грошових, майнових, 

трудових тощо); мінімізація будь-яких корупційних проявів і впливів 

чиновників на прийняття рішень; сприяння підняттю України у рейтингу 

Doing Business; направленість на прозорість та «привабливість» вітчизняного 

ринку будівництва для капіталовкладень, а роботи на ньому – в рази 

зручнішою; спрощення процедури залучення міжнародних інвесторів; 

можливість покращення взаємодії всіх учасників будівництва; докорінна 

перебудова системи надання безконтактних адміністративних послуг 

органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

залучення широкого кола осіб до користування системою; наявність 

публічної інформаційної частини (портал), якою зможе користуватися будь-

яка особа тощо). Окрім низки позитивних моментів, слід відзначити і 

наявність певного переліку проблем, які «гальмують» цей процес (системна 
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недосконалість законодавства, яке регулює надання адміністративних послуг 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

наявність «застарілих» норм, які орієнтовані на домінування принципів 

«особистих візитів» та «паперових» погоджень під час надання таких 

адміністративних послуг; відсутність єдиних загальнодержавних стандартів 

функціонування систем електронного документообігу, уніфікованих вимог 

до програмного забезпечення; технічні складнощі доступу до системи за 

максимальної автоматизації процесів; необхідність вирішення питання щодо 

виключення несанкціонованого доступу до системи та використання її даних 

в корисливих цілях; забезпечення захисту інформації в системах 

електронного документообігу; суб’єктивні фактори щодо «інертності» 

мислення щодо про можливості одержання адміністративних послуг в 

електронному форматі; небажання застосовувати «новаційні» підходи; 

можлива неготовність реєстраторів до роботи з новою системою, у нових 

умовах, з урахуванням нових правил та порядку через усталені традиції 

ведення документообігу в паперовій формі в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування тощо). Основою вирішення проблем 

надання адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду в електронній формі повинен бути 

комплексний підхід, що включатиме низку заходів, направлених на усунення 

нормативних, технічних проблем та проблем так званого суб’єктивного 

характеру. 

Ключові слова: адміністративні послуги, безконтактні 

адміністративні послуги, нагляд, контроль, державний архітектурно-

будівельний контроль та нагляд. 

 

 

 

 

 



8 

 

ANNOTATION 

 

 

Shevchuk E.H. Contact-free administrative services in the area of state 

architectural and construction control and supervision 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.07 – administrative 

law and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia. 2020. 

The dissertation provides theoretical generalization and a new solution for 

the scientific task which involves comprehensive processing of theoretical and 

applied aspects of the provision of contact-free administrative services in the area 

of state architectural and construction control and supervision. In particular, the 

scientific value of the research is manifested in the following regulations and 

recommendations.  

The paper establishes that definition of the concept of administrative 

service and separation of its specific features are a reason for specialized scientific 

studies which permits characterizing the essence of the relevant direction of the 

activities of public administration in details. Taking into account the official 

definition of “administrative service” and other available alternatives put forward 

by administrative law scholars, the author formulates his concept of 

“administrative service” as a function of public administration of service area, 

which includes the creation of proper conditions by the state for the enjoyment of 

legal rights of natural and legal persons. The essential features peculiar to 

administrative services are specified. It is found that administrative doctrine has 

developed different classifications of administrative services with the use of 

various criteria (depending on the entity which provides administrative services; in 

the content of administrative activity on the provision of administrative services; in 

terms of the number of entities involved in the procedure of providing 

administrative services; under the criterion of the imposition of charges; depending 
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on the nature of administrative services; under the subject-matter (character) of the 

issues which are settled by administrative bodies; under the level of identification 

of capacities for the provision of administrative services and legal regulation of the 

procedure of their providing; depending on the ways of provision of administrative 

services). The above classifications mark contact-free administrative services 

depending on the way of provision of administrative services.  

The research establishes that state architectural and construction control 

and supervision as a sector providing contact-free administrative services is a goal-

oriented activity of authorized bodies vested with control and supervisory powers 

as provided for in the legislation towards the control and inspection of the relations 

in the construction sector under the statutory directions, as well as a set of 

measures aimed at observing legislative requirements, building standards and rules 

by construction contractors, solving of all issues of administrative accountability in 

case of violation. The dissertation notes the affiliation of the institution of state 

architectural and construction control and supervision with construction law, which 

can be attributed to the complex set of legal rules as it unites the norms regulating 

construction relations in different law branches. It is marked that regulatory 

support of state architectural and construction control and supervision has a holistic 

character and consists of the provisions of the Constitution of Ukraine, laws and 

bylaws of Ukraine. 

The research fixes that contact-free administrative services in the area of 

state architecture and construction control and supervision are a kind of 

administrative services which are provided in the electronic form via the Unified 

State Portal of Administrative Services or integrated information systems for the 

provision (reception, registration), rejection of release or cancellation (annulment) 

of documents, which authorize to perform preliminary and construction works, 

commissioning of facilities. The author highlights some features of contact-free 

administrative services in state architectural and construction control and 

supervision, as follows: 1) they are a kind of administrative services; 2) they are 
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rendered in the special area (state architectural and construction control); 3) they 

are rendered by a special entity (the central executive body which implements the 

national policy on state architectural and construction control and supervision); 4) 

they have a special form of entity’s appeal (in the electronic form). All contact-free 

administrative services in the state architectural and construction control and 

supervision are conditionally divided into three groups: 1) administrative services 

relating to preliminary works; 2) administrative services relating to the 

construction issues; 3) administrative services relating to the commissioning.  

The dissertation establishes that provision of contact-free administrative 

services in the area of state architectural and construction control and supervision 

is an administrative procedure, i.e. a legislative procedure for exercising a set of 

actions consistently committed by the body of state architectural and construction 

control and supervision and adopted procedural decisions on the consideration and 

solution of an administrative case. The features of an administrative procedure of 

the provision of administrative services in the area of state architectural and 

construction control and supervision are as follows: 1) official character (it is 

exercised by the public administration entities); 2) regulatory character (it is 

defined by the norms of administrative procedure legislation); 3) stage character, 

i.e. it is a specified order of performing certain actions; 4) public realm of the 

execution; 5) the use of electronic and communication technologies for the 

interaction between the provider and service receiver; 6) promptness and cost-

effectiveness use. 

The paper notes that the reform, which is prolonged in the area of state 

architectural and construction control and supervision, also individually covers the 

system of entities empowered to render contact-free administrative services. The 

specific character of the reform is the fact that in March 2020, the State 

Architectural and Construction Inspection (it was entrusted to provide contact-free 

administrative services in the area of state architectural and construction control 

and supervision). At the same time, it is worth pointing out that a new body has 
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been established – State Service of Urban Planning of Ukraine (Derzhservisbud) – 

which is a central executive body. Its activities are guided and coordinated by the 

Cabinet of Ministers of Ukraine through Minister of Hromadas’ and Territories 

Development. The body realizes the national policy on the state architectural and 

construction issues in terms of provision (reception, registration), denial or 

cancellation (annulment) of documents which authorize to perform preliminary and 

construction works, commissioning of facilities. However, the legislation 

consolidates that State Architectural and Construction Inspection continues to 

exercise the powers and functions up to the completion of measures for the 

formation of State Service of Urban Planning of Ukraine. “Reauthorization” 

associated with the optimization of central executive bodies in the area of state 

architectural and construction control and supervision stands in the way of the 

procedure of receiving contact-free administrative services. 

In the light of the analysis of statutory provisions, it is marked an essential 

diversity of normative legal acts regulating the issues of receiving administrative 

services in the area of state architectural and construction control and supervision 

that drastically complicates their use by an individual, who is a potential receiver 

of contact-free service. The algorithm of receiving contact-free administrative 

services in the area of state architectural and construction control and supervision 

can be conditionally rendered by a set of the following actions: 1) acquisition of 

information on a service; 2) registration of a personal account for receiving 

administrative services; 3) identification of an individual (the procedure of 

individual’s verification; 4) submission of the required documents established by 

the legislation to receive a relevant administrative service; 5) the very obtainment 

of the outcome of an administrative service (in the electronic form as well); 6) 

feedback (if necessary).  

The reforming of the digital transformation of the relations in state 

architectural and construction control and supervision (in particular, in terms of 

provision of contact-free administrative services) is a major step up towards the 
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development of relations between individuals and entities on the provision and 

reception of administrative services. The implementation of that kind of reform 

seems a positive phenomenon for the state and society. It has significant 

advantages (automation of all administrative and other services in the area of state 

architectural and construction control and supervision; the creation of a multilevel 

electronic system for the provision of contact-free administrative services; time-

saving for the execution of documents that automatically reduces the expenditures 

of other resources (money, pecuniary, labor etc.); minimization of any corruption 

manifestations and influence of officials on decision-making; contribution to the 

improvement of Ukraine’s position in Doing Business Ranking; focus on 

transparency and “attractiveness” of the domestic construction market for 

investment and comfortable activities within it; simplification of a procedure of 

attraction of foreign investors; an option of development of interaction of all 

construction parties; radical restructuring of the system of provision of contact-free 

administrative services by the agencies of state architectural and construction 

control and supervision; engagement of the general public to use the system; the 

availability of public information section (portal) which is free for any person etc.). 

Besides the range of benefits, there are some problems which “slow down” the 

process (system-wide imperfection of the legislation, which regulates the provision 

of administrative services in the area of state architectural and construction control 

and supervision; the availability of “obsolete” rules, which are focused on the 

prevalence of principles of “personal visits” and “paper” approvals when providing 

administrative services; the lack of uniform nationwide standards of the 

functioning of system of electronic document flow, unified requirements for 

software; technical difficulties in the access to the system under maximum process 

automation; the need to solve the issue relating to the exclusion of unauthorized 

access to the system and use of its data for personal gain; keeping data secure in 

the systems of electronic document flow; subjective factors regarding “passivity” 

of thinking on the alternative to receive administrative services in the electronic 
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form; unwillingness to use “innovative” approaches, the possible reluctance of 

registrars to work with an advanced system under new conditions taking into 

account updated rules and procedure due to well-established traditions to keep the 

record in the paper form in the public and self-government authorities etc.). A basis 

for the settlement of the issue of provision of administrative services in the area of 

state architectural and construction control and supervision in the electronic form 

should be a complex approach, which includes a range of measures aimed at 

eliminating statutory, technical problems, as well as problems of the so-called 

subjective character. 

Key words: administrative services, contact-free administrative services, 

control, state architectural and construction control and supervision. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Однією з головних ознак правової держави та 

демократичного суспільства є надання органами публічної влади якісних 

адміністративних послуг. Процеси демократизації громадянського 

суспільства, політичний розвиток держави, соціально-економічні 

трансформації в Україні зумовлюють перевагу сервісної держави, служіння 

влади інтересам людини (надання послуг) та суспільству загалом. У 

контексті широкомасштабної адміністративної реформи, що триває в Україні, 

пріоритетного значення набувають питання вдосконалення діяльності органів 

публічного адміністрування, зокрема, під час надання адміністративних 

послуг фізичним і юридичним особам. На сучасному етапі стратегічних і 

євроінтеграційних перетворень у державі одним із найбільш актуальних 

питань залишається кардинальне реформування управлінської діяльності 

органів публічного адміністрування з метою її оптимізації, модернізації, 

підвищення ефективності, а також виправлення деформацій і відхилень у ній, 

у тому числі вдосконалення правової бази, формування фінансово-

економічної основи органів публічного адміністрування, що, безумовно, 

сприятиме наданню повноцінних адміністративних послуг.  

У 2020 р. Кабінетом Міністрів України розпочато реформу однієї з 

важливих галузей суспільних відносин – сфери державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, у зв’язку із чим прийнято низку 

нормативно-правових актів (зокрема, постанови Кабінету Міністрів України 

«Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю 

та нагляду» від 13 березня 2020 р. № 219 та «Про ліквідацію Державної 

архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» від 13 березня 2020 р. № 218). Зазначена 

реформа охоплюватиме й сферу надання адміністративних послуг.  
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Окрім того, нові виклики, зумовлені динамічним розвитком 

інформаційно комунікаційних технологій і перетвореннями інформаційного 

суспільства, напрями впровадження електронного урядування та процеси 

діджиталізації створюють нагальну необхідність створення організаційних і 

правових умов для надання адміністративних послуг фізичним та юридичним 

особам в електронній формі, а також запровадження повноцінного 

функціонування такої новітньої сфери суспільних відносин, як безконтактні 

адміністративні послуги.  

Фундаментальною основою дослідження стали праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у галузі адміністративного права. Зокрема, порушену 

проблему досліджували В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, К.К. Афанасьєв, 

Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, О.М. Буханевич, М.Ю. Віхляєв, С.Л. Дембіцька, 

Е.Ф. Демський, О.Ю. Дрозд, В.М. Єрмоленко, Ю.М. Жук, В.В. Зуй, Ю.М. 

Ільницька, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, В.В. Коваленко, М.О. Колесников, 

І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.Ю. Костін, 

О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіда, О.В. Левченко, Є.О. Легеза, А.В. Ліпенцев, 

М.М. Лученко, О.Б. Ляшко, Р.С. Мельник, К.В. Ніколаєнко, В.В. Петьовка, 

Г.М. Писаренко, Б.М. Семенко, В.І. Сіверін, В.В. Солончак, О.О. Сосновик, 

С.Г. Стеценко, О.В. Стукаленко, В.П. Тимощук, Л.М. Тимченко, К.А. 

Фуглевич та інші науковці.  

Загальнотеоретичним аспектам безконтактних адміністративних 

послуг не приділялася значна увага в наукових роботах, здебільшого їх 

розглядали в аспекті діяльності конкретного органу публічної адміністрації 

(наприклад, О.Ю. Дрозд, О.В. Левченко в монографії «Безконтактні 

адміністративні послуги Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру: питання теорії та практики» (2016 р.)). Безконтактні 

адміністративні послуги фрагментарно були проаналізовані в межах 

комплексних наукових робіт, присвячених адміністративним послугам, 

зокрема: «Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти» 

Г.М. Писаренко (2006 р.), «Теорія публічних послуг: адміністративно-
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правова складова» Є.О. Легези (2016 р.), «Адміністративні послуги: поняття, 

види, процедурне регулювання» К.А. Фуглевич (2015 р.), «Адміністративні 

послуги в Україні: теорія та практика реалізації» О.М. Буханевича (2015 р.), 

«Надання адміністративних послуг в Україні: теорія і практика» В.В. 

Петьовки (2014 р.) тощо. Окремі аспекти теми, що досліджується, були 

предметом розгляду в наукових роботах, присвячених питанням 

будівельного права, державного архітектурно-будівельного контролю й 

нагляду, правовим аспектам містобудування, наприклад: «Адміністративні 

послуги у сфері містобудування» О.Б. Ляшка (2015 р.), «Адміністративно-

правові засади державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» 

Н.Б. Чекомасової (2019 р.), «Адміністративно-правове регулювання 

будівельної діяльності в Україні» І.М. Миронець (2012 р.), 

«Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі» О.В. Стукаленко 

(2016 р.) тощо.  

Водночас з огляду на значущість внесків вищезгаданих учених немає 

підстав стверджувати, що стан наукового опрацювання особливостей 

надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду є завершеним, оскільки це 

питання у вітчизняних наукових джерелах системно і всебічно не 

досліджувалося з урахуванням новітніх тенденцій розвитку правових позицій 

із виробленням комплексних пропозицій щодо узгодження положень 

вітчизняного законодавства в зазначеній сфері.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до Основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою 

Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179, 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових 

наук України на 2016–2020 рр., затвердженої постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р. Робота 
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відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки в Україні на 

2016–2020 рр., затвердженим постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03 березня 2016 р.  

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є системне 

опрацювання теоретичних і прикладних аспектів надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі 

необхідно було вирішити такі основні задачі:  

 визначити поняття, ознаки та види адміністративних послуг як 

підставу для формування загального уявлення про безконтактні 

адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду;  

 з’ясувати сутність і нормативне забезпечення державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду як сфери надання 

безконтактних адміністративних послуг;  

 встановити специфіку безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, визначити 

їх види;  

 проаналізувати надання безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду як 

адміністративну процедуру;  

 розкрити систему суб’єктів надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду та визначити особливість їхнього правового статусу;  

 охарактеризувати алгоритм одержання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду;  
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 виявити проблемні аспекти надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, запропонувати шляхи їх вирішення.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

надання та одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду.  

Предметом дослідження є безконтактні адміністративні послуги у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

комплекс методів наукового пізнання. Зазначений комплекс охоплює 

загальнонаукові (діалектичний) та спеціальні (структурно-функціональний і 

системний, нормативно-догматичний, метод державно-правового 

моделювання та прогнозування тощо) методи, використання яких у 

взаємозв’язку дало змогу досягти мети дослідження, забезпечити повноту і 

всебічність опрацювання предмета дослідження, а також обґрунтованість 

отриманих результатів.  

Серед загальнонаукових методів, що використовувалися, основним є 

діалектичний метод наукового пізнання, який дав змогу комплексно 

проаналізувати інститут адміністративних послуг як основу для формування 

загального уявлення про безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (підрозділ 1.1); 

дослідити державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд як сферу 

надання безконтактних адміністративних послуг (підрозділ 1.2); розглянути 

надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду як адміністративну 

процедуру (підрозділ 2.1). Метод групування застосований під час розподілу 

адміністративних послуг на види за різними критеріями (підрозділ 1.1), а 

також для класифікації безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (підрозділ 1.3). 
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Структурно-функціональний та системний методи наукового пізнання дали 

змогу осмислити інструментарій нормативно-правового регулювання 

системи суб’єктів надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду (підрозділ 2.2) та 

алгоритму одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду (підрозділ 2.3). 

Нормативно догматичний метод становив підґрунтя для аналізу проблемних 

аспектів надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду (розділ 3).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

законодавчі акти України, у тому числі кодифіковані, постанови Верховної 

Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, 

нормативні акти центральних органів виконавчої влади.  

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені 

на сайті Міністерства цифрової трансформації України, а також правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали органів публічної 

влади тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є цілісним комплексним дослідженням, присвяченим теоретичним 

і прикладним аспектам надання безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду з 

урахуванням сучасних доктринальних позицій і чинного адміністративного 

законодавства. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові 

наукові положення та висновки, запропоновані особисто здобувачем, 

зокрема:  

уперше:  

 визначено поняття «безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду»;  
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 сформульовано низку специфічних особливостей безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду, зокрема: 1) це різновид адміністративних послуг; 2) 

надаються у спеціально визначеній сфері (у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю); 3) надаються спеціальним суб’єктом (центральним 

органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду); 4) мають 

спеціальну форму звернення суб’єкта (в електронному вигляді);  

 обґрунтовано ідею характеристики державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду саме як специфічної сфери надання 

безконтактних адміністративних послуг;  

удосконалено:  

 теоретичне узагальнення щодо формулювання поняття 

«адміністративна послуга» як функції публічного адміністрування сервісного 

спрямування, що полягає у створенні державою належних умов для реалізації 

фізичними та юридичними особами своїх суб’єктивних прав;  

 наукові положення про алгоритм одержання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду, який відображено як окрему сукупність визначених дій;  

набули подальшого розвитку:  

 наукові положення про систему суб’єктів, уповноважених надавати 

безконтактні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду;  

 теоретичні положення щодо аналізу проблемних аспектів надання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю й нагляду та пропозиції щодо можливих шляхів їх 

усунення.  
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть 

бути використані в таких напрямах:  

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень проблем надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;  

 правотворчості – для узгодження нормативно-правових актів, що 

містять положення про процедуру надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду, із 

чинним законодавством, а також для розроблення нових нормативно-

правових актів із цього питання;  

 правозастосовній діяльності – під час виконання уповноваженими 

особами публічного адміністрування повноважень, пов’язаних із наданням 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду;  

 навчальному процесі – у викладанні здобувачам вищої освіти 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна процедура», 

«Адміністративна реформа в Україні», а також для підготовки підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідного навчального курсу.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях: «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса, 

2019 р.); «Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2019 р.); «Особливості розвитку публічного та приватного 

права в Україні» (м. Харків, 2019 р.).  

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 5 

наукових статтях, з яких 4 статті опубліковані у виданнях, що визнані як 

фахові з юридичних дисциплін, та 1 стаття – у зарубіжному науковому 

виданні, а також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.  
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 6 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 195 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 202 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ БЕЗКОНТАКТНИХ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО 

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ 

 

 

1.1. Поняття, ознаки та види адміністративних послуг 

 

 

Адміністративні послуги є одним із різновидів інструментів 

публічного адміністрування серед їх великого розмаїття. Система надання 

послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

приватним особам сформувалась в ХХІ ст., тому практику застосування саме 

цього напряму діяльності суб’єктів публічної адміністрації навряд чи можна 

вважати досить тривалою. Однак, не можна говорити про те, що взагалі 

відсутні наукові напрацювання та нормативний базис у зазначеній сфері. 

Сама ідея надання державою певних послуг приватним особам (фізичним та 

юридичним) за панування загального напряму «державоцентризму», який 

полягає в тому, що саме держава визнається найвищим результатом і метою 

суспільного розвитку (що було характерно для адміністративних 

правовідносин, здебільшого, за радянських часів), носить дуже 

нестандартний характер. І лише із поступовою трансформацією 

адміністративного права з урахуванням концепції «людиноцентризму», 

можна вести мову про формування так званої «сервісної» направленості 

функцій держави. Так, В.Б. Авер’янов свого часу зазначав, що «у результаті 

трансформації адміністративного права на засадах «людиноцентристської» 

ідеології ця галузь має стати основним засобом гармонізації відносин між 

публічною владою і людиною» [1, с. 238]. А враховуючи те, що «ідеологія 

людиноцентризму, або «людино-орієнтована» ідеологія, відповідно до якої 

держава має «слугувати» інтересам громадян, тобто діяти заради і в ім’я 
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приватних осіб через усебічне забезпечення пріоритету їх прав, свобод та 

інтересів у публічній сфері, останнім часом набула поширення в науковій 

літературі та визнання на рівні влади» [2, с. 21], актуальності набуває 

дослідження поняття і сутності адміністративних послуг у сучасних умовах, 

а також різновиди таких послуг та особливості їх надання.  

У зв’язку з необхідністю концептуального розвитку теорії та практики 

належного правового забезпечення організації та функціонування системи 

органів публічного адміністрування, питання надання адміністративних 

послуг становлять очевидну наукову зацікавленість, у зв’язку із цим вельми 

актуальним є дослідження тематики адміністративних послуг в Україні з 

урахуванням сучасних положень правової доктрини та норм чинного 

законодавства. Вивчення питань, пов’язаних із сутністю, змістом, 

специфікою надання адміністративних послуг, в тому числі й у діяльності 

окремих суб’єктів, привертають увагу вчених-адміністративістів (наприклад, 

дисертаційні роботи Г.М. Писаренко [3], В.І. Сіверін [4], С.Л. Дембіцької [5], 

О.О. Сосновика [6], Є.О. Легези [7], О.Б. Ляшка [8], І.В. Дроздової [9], Ю.М. 

Ільницької [10], О.Ю. Костіна [11], М.О. Колесникова [12], М.М. Шапоренка 

[13], І.А. Мордвіна [14], О.В. Тер-Степанян [15], Я.І. Соромного [16], О.В. 

Гринцова [17], К.А. Фуглевич [18], А.В. Міськевич [19] та ін.). Тему 

адміністративних послуг досліджують не лише правники, а і вчені-фахівці у 

сфері публічного адміністрування, що тільки підтверджує складний і 

комплексний характер відповідної тематики (наприклад, роботи Т.О. 

Булковського [20], Т.О. Буренко [21], А.Б. Лиса [22] та ін.). Слід додати, що 

адміністративні послуги є предметом дослідження вчених-адміністративістів 

і у монографічних роботах (зокрема, роботи Є.О. Легези [23], В.П. Тимощука 

[24], І.Б. Коліушка [25], В.В. Петьовки [26], Н.В. Васильєвої [27], О.М. 

Буханевича [28], Я.Б. Михайлюк та А.А. Пухтецької [29], С.В. Ківалова та 

К.А. Фуглевич [30], М.Б. Острах [31] тощо). Окрім того, в наявності 

навчальні видання, в яких розкриваються особливості адміністративних 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%9C.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%20%D0%92.%20%D0%86.$
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послуг, їх процедурні аспекти, методика оцінювання якості їх надання 

(наприклад, навчальні посібники К.К. Афанасьєва [32], С.В. Газарян, В.Ф. 

Золотарьова, Ю.О. Куца, О.М. Макаренко, В.В. Мамонової [33], Є.М. 

Хрикова [34] тощо). Адміністративні послуги становлять предмет 

дослідження у фаховій юридичній періодиці (наприклад, статті О.В. 

Кузьменко [35], К.В. Ніколаєнко [36], О.Ю. Тімарцева [37], Л.П. Валенкевич 

та В.М. Краснощокова [38], О.Г. Циганова [39], І.П. Голосніченка [40], І.А. 

Мордвін [41], С.П. Кандзюба, А.А. Духонченко [42], О.О. Кахович та Л.М. 

Тимченко [43], С.С. Єсімова [44] та ін.). Таким чином, варто відзначити 

досить високий рівень уваги серед науковців-фахівців з адміністративного 

права та публічного адміністрування до дослідження теорії адміністративних 

послуг, в той же час, це створює важливе підґрунтя для продовження 

наукових пошуків, в тому числі і з урахуванням окремих сфер суспільних 

відносин (зокрема, у сфері державного архітектурно-будівельного контролю 

та нагляду), адже тенденція до спеціалізації наукових досліджень є 

превалюючою у вітчизняній адміністративно-правовій сфері. 

Розпочати аналіз поняття «адміністративна послуга» варто з його 

етимології. Так, структурно це поняття складається з двох елементів – 

«адміністративний» і «послуга». У Словнику української мови 

«адміністративний» означає: «1) стосується до адміністрації (в 1 значенні); 2) 

властивий адміністраторові; організаторський» [45]. Так, у випадку 

застосування поняття «адміністративний» одночасно із «послугами», можна 

говорити про безпосередній зв’язок із адміністрацією, зокрема із публічною 

адміністрацією. Тобто, це послуги, які надаються суб’єктами владних 

повноважень [46]. Окрім того, слід взяти до уваги, що слово 

«адміністрування» походить від лат. «administrare», що означає «допомагати, 

слугувати, управляти» і фактично дає змогу при формулюванні дефініційних 

конструкцій, виробленні узагальнених назв, що стосуються діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86$
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публічного інтересу, його задоволення в тому числі видання різноманітних 

актів нормативного та індивідуального характеру, застосування заходів 

адміністративного примусу, укладання адміністративних договорів, 

здійснення контрольних, реєстраційних та дозвільних процедур, а також 

надання інших адміністративних послуг, охопити одною категорією – 

публічне адміністрування (публічна адміністрація)» [47, с. 38]. У цьому ж 

контексті Г.М. Писаренко зазначає, що прикметник «адміністративні» вказує 

на суб’єкта, який надає послуги (адміністрацію) та владну (адміністративну) 

природу діяльності щодо надання цих послуг» [48, с. 162]. У свою чергу, 

поняття «послуга» у словниковій літературі визначено як «1) дія, вчинок, що 

дає користь, допомогу іншому; 2) робота, виконувана для задоволення чиїх-

небудь потреб; обслуговування» [49]. В.П. Тимощук з цього приводу 

зауважує, що «основою доктрини адміністративних послуг є концепція 

служіння держави (влади) людині (суспільству), тому категорія «послуг» у 

своїй основі має те ж саме навантаження, що й у приватному секторі, – це 

діяльність щодо задоволення певних потреб особи, яка здійснюється за 

зверненням цієї особи» [50, с. 9]. Тобто, у своєму поєднанні, етимологічно 

зазначені два поняття означають певні дії, які вчиняються суб’єктами 

публічної адміністрації і несуть користь, допомогу іншим особам, 

обслуговують, задовольняють потреби.  

Також варто відокремлювати поняття «адміністративні послуги» від 

суміжних понять, таких як «публічні послуги», «державні послуги», 

«муніципальні послуги». Так, за позицією І.Б. Коліушка та В.П. Тимощука, 

«публічними є всі послуги, які надаються публічним сектором, за рахунок 

публічних коштів та за надання яких відповідальність несе публічна влада» 

[51, с. 117]. Із врахуванням такої позиції можна зробити висновок, що 

публічним послугам притаманні такі ознаки: 1) послуги надаються органами 

публічної адміністрації, 2) послуги надаються за рахунок публічних коштів; 

3) відповідальність за надання послуг несуть органи публічної адміністрації. 
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Всі публічні послуги з урахуванням суб’єкта їх надання поділяють на 

державні послуги (ті, що надаються органами державної влади та 

державними підприємствами, установами, організаціями) та муніципальні 

послуги (надаються органами місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами, установами). Адміністративні послуги – це «публічні 

послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, іншими уповноваженими особами, і надання яких пов’язане 

з реалізацією владних повноважень (тобто прийняттям рішень / вчиненням 

дій тощо)» [51, с. 23]. У свою чергу, К.К. Афанасьєв уточнює, що 

адміністративними послугами є «публічні (тобто державні та муніципальні) 

послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами 

місцевого самоврядування й іншими уповноваженими суб’єктами, і надання 

яких пов’язане з реалізацією владних повноважень [32, с. 28]. Так, можна 

стверджувати, що адміністративні послуги є «вужчим» за змістом 

поняттям, аніж «публічні послуги», адже становлять різновид останніх. 

Специфічною їх особливістю є те, що вони пов’язані з реалізацією владних 

повноважень, прийняттям рішень, вчиненням дій. В той же час, варто 

відмітити, що нормативного закріплення поняття «публічні послуги», 

«державні послуги», «муніципальні послуги» не здобули, на відміну від 

поняття «адміністративна послуга». 

Так, одним із перших нормативно-правових актів, яким передбачалося 

визначення поняття «адміністративна послуга» слід визнати Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90-р, яким було схвалено 

Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади [52]. Зокрема, було передбачено, що адміністративна 

послуга – це «результат здійснення владних повноважень уповноваженим 

суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов 

реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних 

інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, 
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проведення реєстрації тощо)» [52]. З огляду на такі положення, можна 

звернути увагу, що акцент зроблено на тому, що адміністративна послуга є 

«результатом здійснення владних повноважень». Згодом було прийнято 

Тимчасовий порядок надання державних, в тому числі адміністративних 

послуг, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 

р. № 737 [53], де було закріплено, що адміністративна послуга – це 

«державна послуга, яка є результатом здійснення суб’єктом повноважень 

щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення 

фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на 

реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою 

визначених законом обов’язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, 

посвідчення та інших документів, реєстрація тощо)» [53]. У цьому 

визначенні доповнено конструкцію формулюванням «це державна послуга», 

що може означати надання таких послуг виключно органами державної 

влади. А в 2010 р. було внесено зміни до вказаного Тимчасового порядку 

надання державних, в тому числі адміністративних послуг, і викладено 

визначення адміністративної послуги у новій редакції: «адміністративна 

послуга – це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень 

щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення 

фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на 

реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою 

визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, 

посвідчення та інших документів, реєстрація тощо)» [54]. І врешті, було 

прийнято Закон України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги» 

(який є чинним наразі), де передбачена нормативна дефініція, зокрема 

наступного змісту: адміністративна послуга – це результат здійснення 

владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою 

фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону [55]. 
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Таким чином, можна відмітити постійну трансформацію визначення змісту 

поняття «адміністративна послуга» у нормативно-правових актах, якими в 

різні часи закріплювались загальні засади надання таких послуг.  

Офіційне закріплення дефініції «адміністративна послуга» іноді 

піддається критиці у наукових виданнях. Так, наприклад, на думку К.А. 

Фуглевич, послуга «повинна задовольняти потреби особи за її зверненням, а 

не бути просто спрямованою на задоволення цих потреб» [56, с. 43], окрім 

того звертається увага на визначення змісту адміністративної послуги через 

«результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання» і 

зазначається, що адміністративна послуга є «одночасно і процесом 

(адміністративною процедурою), і результатом, що виявляється або у 

створенні умов для подальшої реалізації споживачем послуги власних прав, 

свобод, законних інтересів без втручання публічної адміністрації, або в 

безпосередній реалізації вказаних прав, свобод, інтересів через виконання 

нею кореспондуючих юридичних обов’язків» [56, с. 43]. В той же час, серед 

позитивних аспектів такого визначення, слід зауважити такі: 1) сам факт 

офіційного нормативного закріплення у спеціальному «базовому» законі; 2) 

вилучення із тексту тавтологічних сполучень «це послуга», «це державна 

послуга» і використання замість них формулювання «результат здійснення 

владних повноважень»; 3) закріплення того факту, що адміністративна 

послуга надається виключно «за заявою фізичної або юридичної особи», що є 

однією зі специфічних ознак такого поняття; 4) вилучення перерахування 

прикладів адміністративних послуг («видача дозволів (ліцензій), 

сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо»), що істотно звужує їх 

зміст і видове розмаїття; 5) закріплення спрямованості результату надання 

адміністративної послуги на «набуття, зміну чи припинення прав та/або 

обов’язків такої особи відповідно до закону». Такі позитивні аспекти 

нормативної дефініції «адміністративна послуга» значно спрощують 
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сприйняття дійсного змісту поняття, усувають можливості для 

термінологічної плутанини та сприяють ефективному правозастосуванню. 

У той же час, відзначаючи досить різноманітні формулювання 

поняття «адміністративна послуга» у нормативно-правових актах 

(враховуючи і ті, що вже втратили чинність), слід звернути увагу на те, що 

вчені-адміністративісти, у свою чергу, також по-різному тлумачать це 

поняття. Так, наприклад, Е.Ф. Демський вважає, що адміністративна послуга 

– це «визначена на законодавчому рівні діяльність органів (посадових осіб) 

владних повноважень щодо створення умов для реалізації і захисту прав і 

законних інтересів або виконання обов’язків фізичними чи юридичними 

особами за їх зверненням з метою отримання визначеного законом корисного 

ефекту» [57, с. 84], тим самим наголошуючи на тому, що надання 

адміністративних послуг є одним із напрямів діяльності органів публічного 

адміністрування, а також своєрідно відзначаючи «корисний ефект» такої 

діяльності. На думку Н.М. Мариняк, «адміністративні послуги» варто 

розуміти як «публічні послуги, що надаються органами виконавчої влади, 

виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими 

уповноваженими суб’єктами, і надання яких пов’язане з реалізацією владних 

повноважень щодо ухвалення згідно з нормативно-правовими актами на 

звернення юридичної або фізичної особи адміністративного акта, 

спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на 

виконання особою визначених законом обов’язків отримання дозволу 

(ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрації тощо» 

[58, с. 64]. Таким чином, у такому розумінні, акцент зроблено на тому, що 

адміністративні послуги є одним із різновидів публічних послуг. За 

дослідженням В.П. Тимощука, адміністративну послугу можна розглядати у 

двох аспектах: «а) як публічно-владну діяльність адміністративного органу, 

спрямовану на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації 

прав фізичної або юридичної особи, яка здійснюється за заявою цієї особи; б) 
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як результат публічно-владної діяльності адміністративного органу, 

спрямованої на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації 

суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи, яка здійснювалась за 

заявою особи» [50, с. 9]. Такий комплексний, «подвійний» погляд на сутність 

адміністративної послуги дозволяє відстежувати її ресурс і як напряму 

діяльності публічної адміністрації, і як результату такої діяльності. У свою 

чергу, О.Ю. Дрозд адміністративну послугу пропонує розуміти як «таку 

форму сервісної діяльності публічної адміністрації, здійснювану у 

визначеному законодавством порядку, мета якої полягає у забезпеченні 

необхідних умов для належної реалізації суб’єктивних прав та інтересів, які 

охороняються законом, виконання обов’язків особи, що здійснюється за 

заявою такої особи, результатом якої є прийняття адміністративного акту» 

[47, с. 51]. Варто позитивно відмітити акцент саме на «сервісній» 

направленості такої діяльності як надання адміністративних послуг. На 

думку Л.М. Тимченко, адміністративна послуга – це «виконавчо-дозвільна і 

розпорядча діяльність, здійснювана органами державної влади, яка 

спрямована на реалізацію прав, свобод та законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб та досягнення суспільної користі» [59, с. 11]. У цьому 

випадку зауважено на тому, що адміністративна послуга є різновидом 

діяльності органів державної влади, що може бути спірним з огляду на те, що 

відповідні послуги можуть надаватися і органами місцевого самоврядування. 

Досить нестандартно визначають поняття адміністративної послуги І.Л. 

Бородін та Р.А. Калюжний, зазначаючи що вона становить «функцію 

публічного управління як обов’язок держави перед приватними особами по 

створенню необхідних умов для того, щоб фізична особа могла в повному 

обсязі реалізувати свої права чи законні інтереси» [60], і з цим варто 

погодитись. 

Для демонстрації змісту і ресурсу поняття адміністративних послуг, 

слід звернути увагу на специфічні ознаки, які їм притаманні. Тож слід 
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зосередитись на ознаках адміністративних послуг, які вже розроблені 

вченими-адміністративістами. Так, наприклад, К.В. Ніколаєнко формулює 

такі особливі ознаки адміністративних послуг, серед яких: «1) мета – 

реалізація права/виконання обов’язку; 2) сфера застосування послуги 

(наприклад: соціальна, підприємницька); 3) форма звернення – 

заява/повідомлення; 4) суб’єкт надання адміністративної послуги (діяч) – 

орган виконавчої влади/орган місцевого самоврядування; 5) суб’єкт 

одержання адміністративної послуги (адресат) – фізична особа/ юридична 

особа; 6) вартість надання адміністративної послуги – платні 

послуги/безоплатні послуги; 7) джерело фінансування – державний 

бюджет/місцевий бюджет; 8) зміст послуги – 

реєстрація/дозвіл/ліцензія/патент/паспорт/посвідчення тощо» [61, с. 272].  

А.В. Ліпенцев та Ю.М. Жук вважають, що адміністративні послуги 

ідентифікують наступні ознаки:  

1) адміністративна послуга надається за заявою фізичної або 

юридичної особи. Тому так звана «втручальна» діяльність адміністративного 

органу (інспекційні перевірки тощо) не є адміністративною послугою;  

2) надання адміністративних послуг пов’язане із забезпеченням умов 

для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи (тобто таких, що можуть 

бути захищені у судовому порядку). Найбільш типовими прикладами 

адміністративних послуг є різноманітна діяльність щодо проведення 

реєстрації (суб’єктів господарювання, транспортних засобів, майнових прав 

тощо), видачі дозволів (ліцензій) тощо;  

3) право на отримання особою конкретної адміністративної послуги 

має визначатися законом. В ідеалі закон повинен визначати і відповідне 

повноваження (правообов’язок) адміністративного органу, і порядок надання 

послуги. Також можливим є варіант, коли закон визначає загальні підстави 

для існування адміністративної послуги, а її «запровадження» залишається на 

розсуд компетентного органу (наприклад, законодавство про охорону 
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архітектурної спадщини може передбачати повноваження органів місцевого 

самоврядування на обмеження руху в окремих частинах населеного пункту. 

Відповідно, введення спеціального дозволу на в’їзд на певну територію 

населеного пункту буде муніципальною адміністративною послугою);  

4) адміністративні послуги надаються виключно адміністративними 

органами через реалізацію ними владних повноважень. Поняття 

«адміністративного органу» тут вживається не у статутному 

(організаційному) значенні (такими, наприклад, є органи виконавчої влади, 

виконавчі органи місцевого самоврядування), а у функціональному. Тобто 

адміністративним органом може вважатися будь-який суб’єкт (зокрема 

установа, організація, підприємство незалежно від форми власності тощо), 

який на виконання закону чи у порядку делегування здійснює функції 

публічного управління або місцевого самоврядування;  

5) результатом адміністративної послуги у процедурному значенні є 

адміністративний акт – рішення або дія адміністративного органу, яким 

задовольняється звернення особи. Такий адміністративний акт має 

конкретного адресата – споживача адміністративної послуги, тобто особу, 

яка звернулася за цією послугою [62, с. 145-146].  

В свою чергу, І.Б. Коліушко вважає, що варто виокремлювати 

наступні ознаки, які характеризують адміністративні послуги: 

– вони надаються за ініціативою (заявою) фізичних та юридичних 

осіб; 

– необхідність і, відповідно, можливість отримання конкретної 

послуги безпосередньо передбачена законом; 

– закон наділяє повноваженнями по наданню кожної послуги 

відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування; 

– для отримання послуг фізичним та юридичним особам необхідно 

виконати певні вимоги, визначені законом; 
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– послуга має кінцеву форму індивідуального адміністративного акту, 

в якому вказаний його адресат («споживач такої послуги») [63, c. 105-106]. 

У своєму дослідженні Н.М. Мариняк для повного розуміння та 

науково обґрунтованого визначення поняття «адміністративні послуги» 

вважає за доцільне визначити такі основні ознаки, притаманні цим послугам: 

«1) адміністративна послуга надається за заявою (зверненням) фізичної або 

юридичної особи; 2) надання адміністративних послуг пов’язано із 

забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи; 3) 

адміністративні послуги надаються адміністративними органами і 

обов’язково через реалізацію владних повноважень; 4) для отримання 

адміністративних послуг фізичним та юридичним особам необхідно 

виконати певні вимоги, визначені законом (тобто має бути дотриманий 

встановлений порядок одержання відповідної послуги); 5) право на 

отримання особою конкретної адміністративної послуги та відповідне 

повноваження адміністративного органу має бути безпосередньо 

передбачено чинним законодавством; 6) результатом адміністративної 

послуги в процедурному значенні є адміністративний акт, що має 

індивідуальний характер (дозвіл, ліцензія, сертифікат та інше рішення або дія 

адміністративного органу, яким задовольняється заява особи) та має 

конкретного адресата – одержувача адміністративної послуги, тобто особу, 

яка звернулася за цією послугою» [58, с. 63].  

К.А. Фуглевич формулює наступні ознаки адміністративних послуг: 

«а) надаються виключно органом публічного управління; б) можуть бути і 

процесом, і результатом; в) надаються виключно за зверненням фізичної чи 

юридичної особи, а тому не є розпорядчою діяльністю; г) поєднують у собі і 

імперативний, і диспозитивний методи правового регулювання; д) мають 

чітку правову регламентацію підстав, умов та порядку надання з 

мінімальною дискрецією уповноважених публічною адміністрацією 

службових осіб; ж) можуть бути як оплатними, так і безоплатними; з) мають 
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індивідуалізований характер; і) завжди пов'язані або з виданням 

адміністративного акта, або із вчиненням юридично значущої дії» [18, с. 15]. 

Також слід навести перелік ознак, наведений у Науково-практичному 

коментарі до Закону України «Про адміністративні послуги» (за загальною 

редакцією В.П. Тимощука): 

«1) адміністративна послуга надається лише за заявою фізичної або 

юридичної особи; 

2) заява призводить до певного результату, спрямованого на набуття, 

зміну чи припинення прав та/або обов’язків особи; 

3) адміністративна послуга є результатом здійснення владних 

повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг; 

4) адміністративна послуга надається відповідно до закону. Цим 

застереженням законодавець мав на меті визначити: а) що конкретне 

повноваження з надання адміністративних послуг має бути закріплене лише 

законом; б) те ж саме стосується і процедури, тобто порядку розгляду та 

вирішення справ з надання адміністративних послуг; 

5) це наявність у особи суб’єктивного права, а саме права звернення з 

вимогою про надання адміністративної послуги» [51, с. 15-21]. В.П Тимощук 

зазначає, що поряд з обов’язковими ознаками адміністративних послуг існує 

і другорядна ознака, проте не менш назріла – типовість або ординарність. Ця 

ознака особливо актуальна для адміністративних послуг, які можуть 

надаватися через «універсами послуг», де спілкування між адміністративним 

органом і особою фактично є «документальним» і, як правило, не вимагає 

особистого контакту з особою [24, с. 84]. Така ознака дозволяє уніфікувати 

всі адміністративні послуги, застосовуючи до них єдині правила надання. 

Таким чином, враховуючи наукові позиції та аналіз положень нормативної 

дефініції, можна сформулювати наступні ознаки адміністративних послуг: 

- адміністративна послуга є результатом здійснення владних 

повноважень. І якщо з приводу того чи є адміністративна послуга лише 
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результатом, або ж це і процедура, і результат одночасно, точаться наукові 

дискусії, то факт наявності реалізації владних повноважень під час надання 

послуг питань не викликає. Владні повноваження – це «конкретні права, що 

характеризуються правом реалізовувати владу й обов’язки та наявністю 

визначених адміністративних функцій, що дозволяють здійснювати завдання 

органу влади» [64, с. 261]. Тобто, саме внаслідок реалізації таких прав і 

надаються адміністративні послуги; 

- адміністративна послуга надається спеціальним суб’єктом – 

суб’єктом надання адміністративних послуг. Визначення поняття «суб’єкт 

надання адміністративної послуги» передбачено чинним законодавством (у 

Законі України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги»), і ним 

охоплюється «орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги» [55]. Це перелік тих 

осіб, яких уповноважено на підставі норм законодавства надавати 

адміністративні послуги, у зв’язку із чим, такий перелік не може довільно 

тлумачитися, безпідставно розширюватися чи звужуватися;  

- адміністративна послуга надається за заявою фізичної або юридичної 

особи. Тобто, адміністративна послуга не може надаватися за ініціативою 

суб’єкта владних повноважень, або будь-якого іншого суб’єкта. Для надання 

адміністративної послуги обов’язковим є звернення саме приватної особи – 

фізичної чи юридичної, яка має намір/бажання/необхідність одержати 

адміністративну послугу. Формат такого звернення – виключно заява, а 

форма заяви може бути письмовою, усною чи електронною; 

- надання адміністративної послуги має специфічну спрямованість – 

зокрема на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків особи, яка 

звернулась за отриманням адміністративної послуги. Такі ознаки прямо 

«виводяться» із нормативної дефініції адміністративної послуги та 
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характеризують її як особливий напрям діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації. 

Для вивчення дійсного ресурсу адміністративних послуг, а також 

задля демонстрації їх широкого розмаїття, важливим є дослідження питань, 

пов’язаних із поділом адміністративних послуг на види. Такий поділ 

відбувається із застосуванням різних критеріїв [65]. Наприклад, В.Г. Чорна 

зауважує, що адміністративні послуги залежно від суб’єкта, який надає 

адміністративні послуги, можна поділити на державні та муніципальні 

послуги: «державні послуги – це такі, що надаються органами державної 

влади (насамперед виконавчої) та державними підприємствами, установами, 

організаціями; муніципальні – це послуги, що надаються органами місцевого 

самоврядування та комунальними підприємствами, установами, 

організаціями» [66, с. 78]. Автор визначає поняття державних і 

муніципальних послуг більш вузьким, ніж адміністративні послуги. О.Г. 

Циганов пропонує майже ідентичний поділ і зазначає, що залежно від 

суб’єктів надання адміністративні послуги поділяються на державні та 

муніципальні, де «державні послуги – це послуги, що надаються органами 

державної влади (насамперед виконавчої), підприємствами, установами й 

організаціями, що належать до сфери їх управління, а муніципальні послуги 

– це такі, що надаються органами місцевого самоврядування та 

комунальними підприємствами, установами, організаціями» [67, с. 62]. На 

думку В.П. Тимощука, адміністративні послуги можна поділяти за змістом 

адміністративної діяльності щодо їх надання, зокрема на такі як: 1) видача 

дозволів (на зайняття окремими видами підприємницької діяльності; на 

проведення мітингів, демонстрацій; на розміщення реклами; на зберігання і 

носіння зброї; на перевезення надгабаритних, великовагових вантажів та ін.), 

у тому числі акредитація, атестація, сертифікація (наприклад, акредитація 

вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я; атестація 

підприємств, робочих місць; сертифікація товарів, робіт і послуг); 2) 
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реєстрація з веденням реєстрів (реєстрація актів громадянського стану, 

суб’єктів підприємницької діяльності), у тому числі легалізація суб’єктів 

(наприклад, легалізація об’єднань громадян); 3) легалізація актів (наприклад, 

консульська легалізація документів), нострифікація (визнання дипломів, 

виданих в інших країнах) та верифікація (зокрема, встановлення 

достовірності сертифікатів про походження товарів з України); 4) соціальні 

послуги – встановлення певного статусу, прав індивідів, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (як от 

призначення пенсій, субсидій) [24, с. 28]. О.М. Буханевич наголошує на тому, 

що за предметом (характером) питань, за розв’язанням яких звертаються 

особи до адміністративних органів адміністративні послуги можна розділити 

на види залежно від галузі їх надання: 1) послуги у сфері землекористування 

(послуги з надання земельних ділянок громадянам та юридичним особам з 

державної і муніципальної власності, з постановки земельних ділянок на 

державний кадастровий облік, реєстрації прав на земельні ділянки); 2) 

послуги в галузі природокористування (державна експертиза запасів 

корисних копалин, геологічної, економічної та екологічної інформації про 

ділянки надр, що надаються у користування); 3) послуги в галузі 

підприємницької діяльності (державна реєстрація юридичних осіб та 

індивідуальних підприємців, видача ліцензій на здійснення певних видів 

діяльності); 4) послуги в галузі соціальних відносин (призначення пенсії, 

надання субсидії, виплата одноразової допомоги при народженні дитини) [68, 

с. 9]. Ймовірно, цілком логічним буде виглядати доповнення  цього переліку 

й сферою державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Також є наукові позиції щодо поділу адміністративних послуг за кількістю 

суб’єктів, задіяних до процедури надання послуги, розрізняють елементарні 

та композитні адміністративні послуги, де «елементарні – це послуги, які 

реалізуються й надаються в рамках взаємодії суб’єкта звернення з одним 

відомством (наприклад, видача свідоцтва про народження), а композитні – це 
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послуги, які складаються з декількох елементарних послуг, тобто у процедурі 

їх надання задіюється декілька різних відомств (наприклад, видача дозволу 

на перевезення небезпечних вантажів)» [68, с. 9-10]. За критерієм платності, 

адміністративні процедури можна поділити на платні та безоплатні [60, с. 

172]. В залежності від природи адміністративних послуг виокремлюють: 1) 

адміністративні послуги обов’язкового характеру, обов’язковість отримання 

яких визначена на законодавчому рівні і які за своєю природою повинні бути 

безкоштовними, оскільки за їхнє отримання громадяни вже заплатили своїми 

податками і зборами; 2) адміністративні послуги факультативного характеру, 

що є необов’язковими для отримання і належать до сфери додаткових 

суспільно-корисних адміністративних послуг держави, які, як свідчить 

світовий досвід, можуть мати платний характер в розмірі їх собівартості, а 

кошти за сплату яких можуть спрямовуватися або в бюджет у формі 

державного збору, або на утримання органів, що їх надають [69]. 

Г.М. Писаренко пропонує більш розгорнуту класифікацію із 

виокремленням декількох критеріїв: 

«1. За змістом адміністративної діяльності щодо надання 

адміністративних послуг:  

а) видача дозволів (на зайняття окремими видами підприємницької 

діяльності; на проведення мітингів, демонстрацій; на розміщення реклами та 

ін.), у тому числі акредитація, атестація, сертифікація;  

б) реєстрація з веденням реєстрів (реєстрація актів громадянського 

стану, суб’єктів підприємницької діяльності), у тому числі легалізація 

суб’єктів (легалізація об’єднань громадян); 

в) легалізація актів (консульська легалізація документів), 

нострифікація (визнання дипломів, виданих в інших країнах) та верифікація 

(встановлення достовірності сертифікатів про походження товарів з 

України);  
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г) соціальні послуги – визнання певного статусу, прав особи 

(призначення пенсій, субсидій).  

2. За рівнем встановлення повноважень щодо надання 

адміністративних послуг та правового регулювання процедури їх надання, 

зокрема:  

а) адміністративні послуги з централізованим регулюванням (закони, 

акти Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних 

органів виконавчої влади);  

б) адміністративні послуги з локальним регулюванням (акти органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади);  

в) адміністративні послуги зі «змішаним» регулюванням (коли 

водночас здійснюються централізоване і локальне регулювання).  

3. За предметом (характером) питань, за розв’язанням яких 

звертаються особи до адміністративних органів: 

 а) підприємницькі (або господарські);  

б) соціальні;  

в) земельні;  

г) будівельно-комунальні;  

д) житлові та інші [3, с. 9]. 

За пропозицією О.В. Левченко, за способом надання адміністративних 

послуг розрізняють: 

а) контактні, які у свою чергу поділяються на ті, що надаються 

безпосередньо та ті, що надаються через центри надання адміністративних 

послуг;  

б) безконтактні (ті, що надаються через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг або інтегровані інформаційні системи) [70, с. 135-

136]. Так, слід відзначити велику кількість критеріїв, які беруться до уваги 

для розподілу адміністративних послуг на види, що додатково підтверджує їх 
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велику кількість та розмаїття та створює підстави для дослідження їх 

ресурсу. 

Таким чином, варто підсумувати, що визначення поняття 

адміністративної послуги та виокремлення специфічних ознак, які 

притаманні таким послугам, є підставою для фахових наукових досліджень, 

адже дозволяє детально охарактеризувати сутність відповідного напрямку 

діяльності публічної адміністрації. Враховуючи те, що наразі офіційно 

закріплена в законодавстві дефініція «адміністративна послуга», та загалом 

підтримуючи позиції вчених-адміністративістів, можна запропонувати 

авторське формулювання поняття «адміністративна послуга» – це функція 

публічного адміністрування сервісного спрямування, яка полягає у створенні 

належних умов державою для реалізації фізичними та юридичними особами 

своїх суб’єктивних прав. Серед основних ознак, притаманних 

адміністративним послугам, варто виокремити наступні: 1) є процедурою і 

результатом здійснення владних повноважень; 2) надається спеціальним 

суб’єктом – суб’єктом надання адміністративних послуг; 3) надається 

виключно за заявою фізичної або юридичної особи. 4) надання 

адміністративної послуги має специфічну спрямованість – зокрема на 

набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків особи, яка звернулась за 

отриманням адміністративної послуги; 5) загальні правила надання 

адміністративних послуг встановлюються спеціальним законом; 6) відносини 

щодо надання адміністративних послуг складаються у публічній сфері. В 

адміністративно-правовій доктрині розроблені різні класифікації 

адміністративних послуг із використанням різноманітних критеріїв, 

наприклад: залежно від суб’єкта, який надає адміністративні послуги 

(державні, муніципальні); за змістом адміністративної діяльності щодо 

надання адміністративних послуг (видача дозволів, у тому числі акредитація, 

атестація, сертифікація; реєстрація з веденням реєстрів, у тому числі 

легалізація суб’єктів; легалізація актів; соціальні послуги); за кількістю 
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суб’єктів, задіяних до процедури надання послуги (елементарні та 

композитні адміністративні послуги); за критерієм платності (на платні та 

безоплатні); в залежності від природи адміністративних послуг 

(адміністративні послуги обов’язкового характеру, адміністративні послуги 

факультативного характеру); за сферою питань, за розв’язанням яких 

звертаються особи до адміністративних органів (послуги у сфері 

землекористування, послуги в галузі природокористування, послуги в галузі 

підприємницької діяльності, послуги в галузі соціальних відносин); за рівнем 

встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг та 

правового регулювання процедури їх надання (з централізованим 

регулюванням, з локальним регулюванням, зі «змішаним» регулюванням); за 

предметом (характером) питань, за розв’язанням яких звертаються особи до 

адміністративних органів (підприємницькі або господарські; соціальні; 

земельні; будівельно-комунальні; житлові); за способом надання 

адміністративних послуг (контактні, які у свою чергу поділяються на ті, що 

надаються безпосередньо та ті, що надаються через центри надання 

адміністративних послуг; безконтактні). У цих класифікаціях безконтактні 

адміністративні послуги виокремлюються залежно від способу надання 

адміністративних послуг. 

 

 

 

1.2. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд як 

сфера надання безконтактних адміністративних послуг: сутність і 

нормативне забезпечення 

 

 

Адміністративні послуги є тим особливим інструментом публічного 

адміністрування, який застосовується у різних сферах суспільних відносин. 
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Однією із таких сфер є державний архітектурно-будівельний контроль та 

нагляд. Задля належного дослідження питань, пов’язаних із наданням 

безконтактних адміністративних послуг в зазначеній сфері, варто визначити 

сутність та нормативне забезпечення державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. З цією метою слід проаналізувати наявні галузеві 

наукові джерела, навчальну літературу з адміністративного права, положення 

чинного законодавства задля розкриття сутності державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, а також сформулювати його визначення 

саме як сфери надання безконтактних адміністративних послуг. Окрім того, 

вбачається доцільним визначення співвідношення та встановлення зв’язку 

понять «державний архітектурно-будівельний контроль» і «державний 

архітектурно-будівельний нагляд» та їх закріплення у вітчизняному 

законодавстві, проведення дослідження термінологічного розмежування цих 

понять на законодавчому рівні. 

Почати, перш за все, варто із назви. «Державний архітектурно-

будівельний контроль та нагляд» – назва цього поняття фактично складається 

із чотирьох частин, а саме: «державний», «архітектурно-будівельний», 

«контроль» та «нагляд». Перша складова назви «державний» тлумачиться як 

той, який має важливе значення для держави, може впливати на стан її справ, 

здатний діяти і приймати рішення, керуючись інтересами держави; який бере 

безпосередню участь у керівництві державою [71, с. 286]. Словотвірно і 

семантично прикметник «державний» утворений від слова «держава» і 

вживається відносно явищ, осіб, посад, заходів, які характеризують державу, 

стан справ у ній тощо. Державний – той, що «належить державі, символізує її 

сутність (власність, кошти, мова, підприємство, організація, політика, 

службовець, герб, гімн, прапор тощо)» [72]. Таке споріднення понять 

фактично означає зв’язок з діяльністю держави, її функціонуванням та може 

використовуватися у словосполученнях, наприклад державний нагляд, 

державний контроль тощо. 
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У вітчизняній науковій літературі триває постійна дискусія щодо 

змісту і співвідношення понять «контроль» і «нагляд». Загалом думки 

дослідників відображають два підходи: перший полягає в тому, що контроль 

і нагляд є тотожними поняттями; другий характеризується тим, що це різні 

правові явища, самостійні форми юридичної діяльності [73]. Можна 

стверджувати, що така ситуація спричинена відсутністю чіткого та єдиного 

законодавчого визначення цих термінів, оскільки у більшості нормативно-

правових актів має місце поєднання нагляду та контролю. Як свідчить 

практика нормативно-правового регулювання, терміни «контроль» і «нагляд» 

дуже часто вживаються паралельно, що й створює певні труднощі при 

розмежуванні відповідних категорій і визначенні їх сутнісних характеристик. 

У зв’язку із цим необхідно зупинитися на них більш детальніше, варто 

проаналізувати етимологічне значення цих понять, існуючі думки науковців 

щодо них, узагальнити їх та запропонувати власну позицію щодо вирішення 

цього питання.  

Термін «контроль» (від французького «controle») означає перевірку, 

спостереження з метою перевірки або реєстр, перевірочний список, який, у 

свою чергу, був утворений від латинського «contra rotolus» і означає 

зіставлення, протиставлення, протидію чомусь небажаному, тобто дослівний 

переклад терміну розкриває суть механізму контролю як діяльності [74, с. 

192]. Слід зазначити, що в адміністративно-правовій науці поняття контролю 

на теоретичному рівні і дотепер вважається остаточно невирішеним. Так, на 

думку Ю.П. Битяка, контроль є «елементом управління, що забезпечує 

систематичну перевірку законодавства, додержання дисципліни й 

правопорядку у втручанні контролюючих органів в оперативну діяльність 

підконтрольних органів, наданні їм обов’язкових для виконання вказівок, 

припиненні, зміні чи скасуванню актів управління, вживанні заходів 

примусу» [75, с. 246]. Т.О. Коломоєць наголошує на тому, що контроль – це 

«політико-правове явище, що характеризується неухильним дотриманням 
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вимог чинного законодавства всіма суб’єктами відносин публічного 

управління та свідомого додержання встановлених поведінки у державному 

та суспільному житті органами публічної адміністрації» [76, с. 338]. 

Особливим поняттям у правовій науці є «державний контроль», який «у 

широкому розумінні є системою, підпорядкованою управлінню, що охоплює 

спостереження, аналіз, зіставлення, перевірку, масштаб та обсяг, у вузькому 

значенні розглядається як один із етапів процесу управління, певна 

діяльність державних органів, які за допомогою притаманних їм форм, 

методів і визначених процедур здійснюють перевірку та нагляд» [77, с. 429]. 

О.Ф. Андрійко вважає, що «призначення державного контролю полягає в 

тому, що держава через певні організаційні форми і структури створює 

систему контролю, нагляду, перевірки виконання чинних норм і правил, 

усунення та недопущення відхилень від визначених параметрів. Контроль є 

елементом державної влади, а контрольні відносини носять владний 

характер» [78, с. 30]. Виходячи з правової природи державного контролю, 

В.Б. Авер’янов обґрунтовує, що «він здійснюється органами держави та їх 

посадовими особами у межах, визначених правовими нормами, на підставі 

норм права і відповідно до них» [79, с. 346], тобто таким є розуміння 

державного контролю як правової форми діяльності держави. С.В. Ківалов 

сутність державного контролю вбачає у «діяльності органів державної влади 

зі спостереження, аналізу та перевірки діяльності об’єктів контролю (органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування в межах виконання ними 

делегованих повноважень, підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності, об’єднань громадян та окремих громадян), що спрямована на 

виявлення, запобігання та припинення дій, що суперечать встановленим 

державою нормам, правилам і стандартам» [80, с. 24]. 

Відомим фактом є те, що контроль – це одна із найважливіших 

функцій держави. Так, деякі науковці пропонують розглядати контроль як 

«обов’язкову функцію публічного управління, елемент зворотного зв’язку, 
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що дає змогу своєчасно відреагувати на будь-які відхилення від 

запланованого шляху досягнення поставлених цілей розвитку держави, її 

регіонів та окремих територій, основних напрямів і видів її діяльності» [81, с. 

443]. П.М. Чистяков зазначає, контроль – це функція, яку здійснює держава в 

особі уповноважених органів з метою перевірки дотримання й виконання 

поставлених завдань, прийнятих рішень та їх правомірності [82, с. 6]. С.Г. 

Стеценко вважає контроль організаційно-правовим способом забезпечення 

законності, дисципліни, який характеризується спостереженням і перевіркою 

правомірності діяльності об’єкта контролю та фактичної відповідності тих чи 

інших дій вимогам чинного законодавства з можливістю втручатися в 

оперативно-господарську та виробничу діяльність для усунення виявлених 

недоліків [83, с. 195]. М.А. Латинін та Є.О. Юрченко констатують, що 

сутність державного контролю полягає у спостереженні та перевірці 

розвитку суспільної системи й усіх її елементів відповідно до визначених 

напрямів, а також у запобіганні можливим помилкам та їх виправленням, та 

запобіганні неправомірним діям, що перешкоджають такому розвитку. 

Контроль тісно пов’язаний з іншими видами державної діяльності й може 

входити до їхнього складу як певна частина. Водночас, як самостійна 

функція управління, контроль має специфічний характер. Тому контроль як 

певний вид діяльності можна розглядати як самостійне явище або як 

складову інших видів діяльності держави та функцій її органів [84, с. 121]. 

Узагальнюючи вищенаведені підходи до визначення сутності державного 

контролю, можна констатувати, що розглянуті точки зору є коректними і 

заслуговують на увагу, характеризуючи відповідну правову категорію як 

самостійну функцію публічного адміністрування та окремий вид державної 

діяльності. Таким чином, державний контроль, об’єктом якого у сфері 

суспільних відносин є надання безконтактних адміністративних послуг, 

втілюється конкретними державними органами та їх посадовими особами у 

чітко визначених межах закону і призводить до певних юридичних наслідків.  
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Зміст контролю полягає у спостереженні за законністю і доцільністю 

діяльності, наданні їй оцінки з правових, наукових, соціально-політичних, 

організаційно-технічних та інших позицій. Але в багатьох випадках заради 

забезпечення свободи громадян, підприємств, організацій, їх захисту від 

надмірної державної опіки, контрольні повноваження суб’єктів влади 

обмежуються правовими актами, які дають їм можливість здійснювати тільки 

нагляд [85, с. 30].  

Слово «нагляд» за етимологічним походженням означає: «1) дію за 

значенням наглядати; пильнувати, стежити, спостерігати за ким-, чим-небудь 

для контролю, забезпечення порядку тощо; 2) діяльність групи осіб чи 

органів влади, що наглядають за ким-, чим-небудь (наприклад, державний 

нагляд – це діяльність спеціальних органів публічного управління з 

систематичного контролю за додержанням встановлених державних правил 

підприємствами, установами, організаціями, службовими особами та 

окремими громадянами)» [71, с. 707]. У довідникових джерелах під наглядом 

розуміється одна із форм діяльності різноманітних державних органів щодо 

забезпечення законності [86, с. 337]. У загальнотеоретичному розумінні, 

наголошує А.В. Денисова, нагляд – це «діяльність, спрямована на 

встановлення відповідності стану піднаглядного об’єкта чинному 

законодавству без втручання в його діяльність. У такому значенні вважає 

автор, нагляд можна розглядати як зовнішнє спостереження за дотриманням 

загальнообов’язкових правил, що здійснюється на підставі й у порядку, 

установленому чинним законодавством. У чинному законодавстві нагляд 

пов’язаний не тільки зі спостереженням, але й наслідками негативного 

характеру, які застосовуються до порушників відповідних правил» [87, с. 78-

79]. Співвідношення нагляду і контролю досліджували багато науковців. У 

працях деяких вчених «контроль» вважається ширшим за «нагляд» і 

розглядається як елемент контролю, як звужений контроль відносно меж 

його застосування, тобто нагляд має вузчу сферу використання. Так, 
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наприклад А.О. Собакарь тлумачить поняття «контроль» об’ємніше за термін 

«нагляд», вважає його зміст більш широким [88, с. 62]. В.Є. Чіркін 

стверджує, що «нагляд» – це також «контроль» [89]. М.В. Руденко зазначає, 

що «нагляд є видом державного контролю у цілому» [90, с. 30]. В.Б. 

Авер’янов вважає, що «нагляд є елементом контролю, так званий «звужений» 

контроль» [91, с. 346]. Д.М. Овсянко висловлює думку про те, що нагляд є 

самостійним видом контрольно-наглядової діяльності, якому властиві свої 

особливості [92, с. 261]. О.Ф. Андрійко наголошує на тому, що «нагляд є 

похідним від контролю ... нагляд слід розглядати як окремий вид контролю, 

певну його форму» [93]. Автор вважає, що державний нагляд – це вид 

державного контролю із забезпечення законності, дотримання спеціальних 

норм, виконання загальнообов’язкових правил, що містяться в законах і 

підзаконних актах. Здійснення державного нагляду передбачає постійний 

систематичний нагляд спеціальних державних органів за діяльністю не 

підпорядкованих їм органів або осіб з метою виявлення порушень законності, 

запобігання правопорушенням, їх припинення та притягнення винних осіб до 

відповідальності [94, с. 140]. О.В. Кузьменко наголошує на тому, що «нагляд 

є окремим різновидом контролю, певною його формою, а контроль 

пов’язаний із втручанням в оперативну діяльність і застосуванням заходів 

державно-владного впливу (в тому числі адміністративних санкцій), про що 

свідчать норми чинного законодавства» [95, с. 96]. Т.О. Коломоєць вважає, 

що «контроль – це активне втручання суб’єкта адміністрування у діяльність 

об’єкта адміністрування, а нагляд – пасивний метод адміністрування, що 

полягає у збиранні необхідних знань про діяльність об’єкта адміністрування 

та їх оцінці, це юридичний аналіз стану справ додержання законності і 

дисципліни щодо об’єкта адміністрування, який здійснюється суб’єктом 

адміністрування із застосуванням відповідних, наданих йому законодавством 

форм, але без безпосереднього втручання в оперативну та іншу діяльність 

об’єкта адміністрування» [96, с. 141]. Тобто органи, які здійснюють функції 
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нагляду, не мають права втручатися в оперативну діяльність об’єктів 

нагляду. У навчальній літературі нагляд визначається як «організаційно-

правовий спосіб забезпечення законності й дисципліни, що характеризується 

виявленням і попередженням правопорушень щодо організаційно не 

підпорядкованих об’єктів» [97, с. 283]. В.М. Гаращук визнає певні 

відмінності між контролем і наглядом. Так, на переконання автора, 

«контроль як форма державної діяльності відрізняється від нагляду тим, що 

він здійснюється повсякденно і безперервно, а нагляд – періодично. Але 

основною відмінністю контролю від нагляду є втручання контролюючого 

органу (але не наглядового органу) в оперативну діяльність підконтрольного 

та право самостійно притягувати винних осіб до правової відповідальності» 

[98, с. 82]. О.М. Бандурка, вважає, що контроль слід відрізняти від близького 

до нього виду державної діяльності – нагляду, хоча у них є деякі однакові 

риси. Їх поєднують єдина мета – забезпечення законності і дисципліни в 

публічному управлінні, форми здійснення роботи – перевірки, витребування 

звітів, пояснень та ін., обов’язковість вказівок. Але контроль на відміну від 

нагляду проводиться повсякденно і безперервно широким колом органів [99, 

с. 475]. У свою чергу, С.В. Ківалов називає три види нагляду: судовий, 

прокурорський та адміністративний [100, с. 310]. Ю.П. Битяк і В.В. Зуй 

стверджують, що існує два види нагляду: нагляд, який здійснюють органи 

прокуратури; нагляд з боку різноманітних інспекцій і служб – 

адміністративний нагляд [101, с. 201]. Подібну точку зору висловлюють 

Ю.А. Ведерников та В.К. Шкарупа [102, с. 143]. Цікавим є погляд А.В. 

Денисової щодо державних органів, які здійснюють контрольно-наглядові 

повноваження в Україні, серед яких виділяє наступні: по-перше ті, що мають 

назву, яка вказує на їх контрольну або наглядову діяльність; по-друге ті, у 

назві яких відсутні терміни «контроль» або «нагляд», але вони, відповідно до 

своєї компетенції, можуть здійснювати: а) контрольну або наглядову 

діяльність; б) як наглядову, так і контрольну діяльність. Однак, зазначає 
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автор, ні назва органу («контрольний», «наглядовий»), ні назва повноважень 

(«контрольні», «наглядові») не є універсальним критерієм розрізнення 

«контролю» і «нагляду» як особливих видів діяльності. Зазначені назви – це 

тільки формальний, а не сутнісний критерій їх розрізнення, оскільки 

«нагляд» органів нагляду, органів з наглядовими повноваженнями 

законодавець нерідко характеризує із використанням поняття «контроль» 

[103, с. 35]. С.С. Вітвіцький, аналізуючи діюче законодавство, робить 

висновок про те, що загальногалузевої синонімії не існує, оскільки в 

законодавстві іноді розрізняються контрольні та наглядові органи за 

способом ініціювання їх діяльності [104, с. 95]. Але сьогодні метою 

вдосконалення діяльності державних органів у сфері адміністративно-

правового регулювання необхідним є чітке законодавче розмежування 

органів контролю та нагляду. Р.І. Павлик наголошує, що «відправним 

моментом процесу удосконалення систем державного контролю і державного 

нагляду має стати відповідне законодавче визначення самого нагляду, 

відмежування його від контролю та інших подібних функцій управління, 

адже, з одного боку, нагляд є засобом адміністративного впливу, видом 

виконавчо-розпорядчої діяльності, а з іншого – засобом забезпечення режиму 

законності в державі [105]. Таке розмежування повинно мати наукове 

підґрунтя і знайти своє відображення у нормативно-правових актах. 

Відповідно до вищезазначеного, основними відмежовуючими 

ознаками нагляду є те, що цей засіб забезпечення законності: 1) поширюється 

на більшість галузей і сфер; 2) реалізується органами державного нагляду 

щодо не підпорядкованих їм суб’єктів; 3) не передбачає права втручання в 

оперативну діяльність піднаглядного об’єкта. Отже, роблячи висновок з 

викладеного, слід підтримати думку більшості вчених, що нагляд є 

різновидом контролю, специфічною його формою, «пасивним» видом 

державно-владної діяльності, способом спостереження за додержанням 

встановленого порядку чи спеціальних правил, а також перевіркою дій чи 
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діяльності, що супроводжується заходами впливу державно-владного 

характеру. Основна відмінність між ними полягає у сферах їх застосування 

(із урахуванням специфіки відносин, які підлягають правовому 

регулюванню), і засобах реалізації. Однак, для позитивної практики 

публічного адміністрування важливим є твердження А.В. Денисової про те, 

що поняття «нагляд» та «контроль» потрібно розмежовувати навіть тоді, 

коли законодавець для визначення назви і регулювання повноважень тих чи 

інших державних органів використовує обидва терміни, адже правовий 

статус будь-якого державного чи громадського органу, в першу чергу, 

залежить від нормативно закріплених його завдань, функцій, обов’язків, прав 

та відповідальності. Можна стверджувати, що спільним у цих термінах є 

лише мета – забезпечення законності і порядку в публічному управлінні. 

Наявність такої мети дає підстави розглядати ці терміни у функціональній 

єдності, як «контрольно-наглядову діяльність» [106, с. 35]. З цього приводу 

варто зауважити, що нагальною потребою є створення єдиного підходу до 

термінологічної основи контрольно-наглядової діяльності і закріплення 

відповідного понятійного апарату у національному законодавстві. Таким 

чином, спираючись на наведені вище теоретичні напрацювання, можна 

зазначити, що державний контроль і державний нагляд є взаємопов’язаними 

правовими явищами і у сукупності представляють контрольно-наглядову 

діяльність, що здійснюється відповідними суб’єктами (державними органам) 

і якій властивий цілеспрямований державно-владний характер. 

Стосовно словосполучення «архітектурно-будівельний» як складової 

назви «державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд», варто 

зазначити, що предметом дослідження є специфічна сфера «будівельних» 

відносин. Так, за сферами поширення виділяють різні види контролю, у тому 

числі й державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд. 

Дослідження державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 
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вказує на те, що цей вид контролю зосереджений на контрольних функціях у 

будівельній галузі України.  

Архітектурно-будівельний контроль та нагляд є окремим інститутом у 

межах галузі будівельного права, яке регулює правовідносини, що виникають 

у процесі будівельної діяльності. Проблематика висвітлення поняття 

«будівельне право» та визначення його місця у системі національного права є 

малодослідженою, тому вимагає прискіпливої уваги науковців, у зв’язку із 

чим, набуває актуальності, особливо в контексті питань, пов’язаних із 

наданням безконтактних адміністративних послуг у зазначеній сфері 

відносин, що у свою чергу, допоможе визначитись із сутністю назви 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.  

О.А. Халабуденко наголошує на тому, що діяльність, пов’язана з 

організацією та благоустроєм просторового середовища, зведенням житлових 

і нежитлових приміщень, виробничої та транспортної інфраструктури, 

ремонтом, реконструкцією, реставрацією і реновацією будівель і споруд, 

іменується будівництвом. Нормативні регулятори відносин, пов’язані із 

здійсненням такої діяльності – будівельним правом. Прийнято вважати, що 

зазначені нормативні вирази регулюють однорідну групу суспільних 

відносин. При такому підході моделлю для визначення будівельного права 

служить усталене уявлення про галузі права: в нашому випадку це сукупність 

норм права, що регулюють відносини, які виникають у зв’язку із здійсненням 

будівельної діяльності [107, с. 35]. Окрім цього, Н.В. Бондарева стверджує, 

що будівельна діяльність поєднує в собі архітектурну та містобудівну 

діяльність [108, с. 47]. О.О. Квасніцька стверджує, що поняття будівельна 

діяльність і містобудівна співвідносяться як часткове з цілим [109, c. 419]. До 

того ж С.А. Кузнецова вважає, що поняття «будівництво» не слід підміняти 

дефініцією «містобудівна діяльність», зміст якої встановлено нормативно-

правовими актами [110, c. 6]. 



55 

 

Відповідно до Закону України від 16.11.1992 р. «Про основи 

містобудування», містобудування (містобудівна діяльність) – це 

цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань 

громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого 

середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і 

територій, планування, забудову та інше використання територій, 

проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших 

об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні 

традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів 

культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. 

Головними напрямами містобудівної діяльності є:  

- планування, забудова та інше використання територій;  

- розробка і реалізація містобудівної документації та інвестиційних 

програм розвитку населених пунктів і територій; визначення територій, 

вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб; 

- здійснення архітектурної діяльності;  

- розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших 

об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, 

зон відпочинку та оздоровлення населення;  

- створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур 

територій та населених пунктів;  

- створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів; 

- захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу 

техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ; 

- збереження пам’яток культурної спадщини;  

- розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і 

містобудуванні;  
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- забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних і 

конструктивних якостей об’єктів містобудування, формування і 

реконструкція містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних 

комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів;  

- розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил, 

пов’язаних з містобудуванням;  

- контроль за дотриманням містобудівного законодавства;  

- підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації; 

- ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, 

що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та 

значними наслідками, за переліком видів робіт та в порядку, що 

визначаються Кабінетом Міністрів України [111].  

Закон України від 20.05.1999 р. «Про архітектурну діяльність» 

закріплює поняття архітектурної діяльності – це діяльність по створенню 

об’єктів архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектурного 

рішення та його втілення, координацію дій учасників розроблення всіх 

складових частин проектів з планування, забудови і благоустрою територій, 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту) будівель і споруд, здійснення архітектурно-будівельного контролю 

і авторського нагляду за їх будівництвом, а також здійснення науково-

дослідної та викладацької роботи у цій сфері [112]. 

Так, у нормативно-правових актах «будівництво» тлумачиться як 

спорудження нового об’єкта, реконструкція, розширення, добудова, 

реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт; повний комплекс 

діяльності щодо спорудження об’єктів; усі види будівельних робіт, у тому 

числі капітальні, цивільне будівництво, монтаж та демонтаж будов і 

конструкцій; складова частина комплексу робіт, пов’язаних зі створенням 

об’єкта архітектури. Водночас низка нормативно-правових актів оперує 

насамперед, правовою категорією «будівництво» та всіма процесами, які з 
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ним пов’язані. У зв’язку з цим деякі науковці наводять аргументи, що 

«будівництво» в цілому поглинає «капітальне будівництво», яке є лише його 

окремою складовою [113, с. 104]. Б.М. Семенко зазначає, що чітке розуміння 

змісту будівництва як об’єкта правової охорони дозволяє розмежовувати 

відносини в цій сфері, врегульовані адміністративно-правовими нормами, від 

правовідносин, врегульованих нормами інших галузей законодавства. Галузь 

будівництва включає правовідносини з приводу: нового будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту, проектно-узгоджувальні 

відносини, ліцензійно-дозвільні тощо [114, с. 11].  

Аналізуючи адміністративні правовідносини в будівельній галузі 

права, Н.Б. Чекомасова пропонує їх класифікацію: 1) залежно від напрямів 

адміністративної діяльності: а) публічно-сервісні: видача дозволів, ліцензій; 

б) контрольно-наглядові: архітектурно-будівельний контроль; архітектурно-

будівельний нагляд; технічний нагляд; контроль за дотриманням дозвільних 

та ліцензійних вимог; в) юрисдикційні: притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення будівельного законодавства; дисциплінарне 

провадження відносно суб’єктів будівельного процесу; провадження щодо 

розгляду скарг громадян відносно діяльності органів публічної влади в 

будівельній галузі; г) управлінські: зовнішньо- та внутрішньо- управлінська 

діяльність; 2) залежно від стадій будівельного процесу: а) адміністративні 

правовідносини, які виникають на передпроектній стадії; б) адміністративні 

правовідносини, що виникають на стадії підготовчих робіт; в) 

адміністративні правовідносини, які виникають на стадії виконання 

будівельних робіт; г) адміністративні правовідносини, що виникають на 

стадії прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів; д) 

адміністративні правовідносини, які виникають на стадії поточного огляду, 

обстеження та паспортизації об’єкта [115, с. 39].  

На думку І.М. Миронець, будівельна діяльність як об’єкт 

адміністративно-правового регулювання – це система відносин, які 
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починаються з планування та проектування об’єкта до його побудови та здачі 

в експлуатацію і поширюються на відносини після здачі об’єкта в 

експлуатацію в значенні відповідальності за якість будівництва і 

гарантійного обслуговування об’єкта нерухомості. Авторкою запропоновано 

відійти від застарілого поняття «капітальне будівництво» для означення всієї 

будівельної сфери, оскільки воно може бути використане лише у вузькому 

значенні для відокремлення капітальних споруд від тимчасових або малих 

архітектурних форм та обґрунтовано доцільність заміни в науковому обороті 

терміну «капітальне будівництво» на термін «будівельна діяльність». Одним 

з проявів адміністративно-правового регулювання є встановлення державою 

обов’язкових вимог до будівельної діяльності, серед яких виділяє: якість, 

безпеку проведення будівельних робіт, ефективність та екологічність [116]. 

О.О. Квасніцька будівельну діяльність відносить до предмета господарсько-

правового регулювання через те, що вона є галуззю економіки, адже ні 

цивільне, ні адміністративне право за її твердженням, не мають на меті 

регулювання економіки як такої [117, c. 420]. Аргументація В.О. Ромасько, 

який визначає будівництво (як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання) як урегульовану адміністративним законодавством 

управлінську діяльність у сфері будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, одним із суб’єктів якої є орган, наділений владно-

розпорядчими повноваженнями [118, с. 5], знаходиться в площині здійснення 

державного контролю та нагляду за дотриманням законності і дисципліни під 

час будівельних робіт та застосування різних форм державного регулювання. 

Проте у науковому середовищі спірним залишається питання 

галузевої належності саме будівельної діяльності, тому цілком слушним 

вбачається аналіз наявної фахової літератури з питань визначення 

будівельного права як комплексної чи окремої галузі права та підгалузі 

адміністративного права. На сьогодні існує низка концептуальних 

дискусійних положень щодо розуміння місця будівельного права в системі 
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національного права. Так, на думку О.В. Стукаленко це наступні три підходи: 

«1) виокремлення будівельного права в окрему галузь права, до складу якої 

входять адміністративні правовідносини у галузі будівництва; 2) розгляд 

будівельного права як складової іншої галузі права, яка містить 

управлінський елемент будівельної галузі; 3) виділення будівельного права в 

міжгалузевий правовий інститут, який передбачає дещо відособлені правові 

норми, які стосуються управлінської складової будівельної галузі та можуть 

складати підінститут» [119, с. 26]. Аналізуючи вищезазначені підходи, вчена 

доходить висновку, що будівельна галузь – це «підгалузь адміністративного 

права, що регулює суспільні відносини управлінського та публічно-

сервісного спрямування, що формуються у процесі публічного управління в 

будівельній галузі, та спрямована на створення повноцінного середовища 

життєдіяльності людини» [119, с. 27]. В.М. Єрмоленко, у свою чергу, 

досліджуючи місце містобудівного права в системі права України зазначає, 

що «будівельне право в системі права варто розглядати як комплексний 

правовий інститут, а з огляду на відсутність інформації про його входження 

до структури конкретної галузі права, а також наголошує на доцільності 

вважати будівельне право ще й міжгалузевим правовим інститутом» [120, с. 

86; 89]. Автор вказує, що до такого узагальнення спонукає природа 

міжгалузевих інститутів права, виникнення яких зумовлюється головним 

чином єдністю предмету правового регулювання і виконуваних функцій. При 

цьому, науковець, посилаючись на роботу О.В. Стукаленко, наголошує на 

тому, що «не варто ототожнювати містобудівне право і будівельне право, 

оскільки, по-перше, будівельна галузь – це структурно-секторальна складова 

економіки нашої країни, яка є однією з галузей сфери матеріального 

виробництва, але не правової системи, а тому не може бути підгалуззю будь-

якої галузі права, зокрема адміністративного; по-друге, у такій іпостасі 

будівельна галузь взагалі не може регулювати жодних суспільних відносин; 

по-третє, навіть якщо цілком гіпотетично надати будівельній галузі 



60 

 

регулятивні функції, залишається не зрозумілим як «будівельна галузь … 

регулює суспільні відносини … в будівельній галузі» [119, с. 25]. Натомість 

А.М. Люкшин вважає, що будівельне право є самостійною, комплексною 

галуззю права поряд із містобудівним правом, на відміну від якого предмет 

будівельного права складають відносини з інженерних вишукувальних робіт 

для проектування і будівництва, відносини з архітектурно-будівельного 

проектування та відносини з будівництва об’єктів капітального будівництва 

[121, с. 32]. Варто зауважити, що обов’язковою ознакою формування нової 

галузі є ознака комплексності, яка полягає в тому, що нова галузь, 

формуючись на основі існуючих галузей, успадковує деякі їх риси [122, с. 

15]. Водночас, комплексний інститут розуміється як сукупність норм, за 

допомогою яких в окремій галузі права, стосовно специфіки її предмета, 

конкретизуються і доповнюються норми інших галузей права, а регулятивна 

дія цих норм обмежується предметом цієї галузі права [123, с. 25]. А.В. 

Матвійчук відносить будівельне право до комплексного міжгалузевого 

правового інституту особливої частини адміністративного права. Він 

розглядає його як систему правових норм, регулюючих суспільні відносини у 

сфері будівництва, що виникають у процесі здійснення цілеспрямованої 

діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян зі 

створення та підтримання повноцінного життєвого середовища [124, с. 14]. А 

втім, А.П. Анісімов, Н.Г. Юшкова спростовують приналежність будівельного 

права до будь-якої галузі права як підгалузі чи правового інституту, вони 

виокремлюють ознаки самостійності будівельної галузі, які у сукупності 

утворюють особливий правовий режим регулювання будівельних 

правовідносин, а саме: 1) наявність певної сфери суспільного життя, якою 

виступає будівельна діяльність; 2) наявність будівельного законодавства і 

власного понятійного апарату; 3) ця сукупність правових норм повинна 

володіти рисами системності: загальна та особлива частини будівельного 
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права, що вміщують в себе систему взаємопов’язаних і взаємообумовлених 

правових інститутів, серед яких виокремлено інститути: управління 

містобудівною діяльністю; територіального планування; містобудівного 

зонування; планування території; архітектурно-будівельного проектування; 

інформаційного забезпечення містобудівної діяльності; відповідальності за 

порушення законодавства про містобудівну діяльність тощо; 4) повинна 

витримуватися єдність принципів будівельного права; 5) наявність власного 

змішаного методу правового регулювання (імперативний, диспозитивний); 6) 

виокремлення самостійного виду юридичної відповідальності за вчинення 

будівельних правопорушень [125, c. 2105-2113].  

Отже, будівельне право можна віднести до комплексної сукупності 

правових норм, оскільки воно об’єднує ті норми, які регулюють будівельні 

відносини різних галузей права, при цьому договірні відносини 

регламентуються нормами цивільного, господарського права, а управлінські 

відносини зосереджені в межах предмету адміністративного права [126]. Але 

аналіз вищенаведених ознак сфери будівельного права, дає підстави 

стверджувати, що вони вказують на урегулювання не лише суспільних 

відносин у сфері будівництва, а також на забезпечення врегулювання 

дозвільних процедур, стандартизацію, сертифікацію, надання 

адміністративних послуг, в тому числі безконтактних, здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, і у сукупності становлять 

відповідний напрям адміністративно-правового регулювання досліджуваної 

галузі та можуть складати підгалузь адміністративного права.  

У межах дослідження актуалізується питання щодо сутності контролю 

й нагляду. За своєю сутністю, державний контроль у сфері будівництва являє 

собою комплекс заходів та методів здійснюваних суб’єктом державного 

архітектурно-будівельного контролю, з метою дотримання суб’єктами 

будівельної галузі нормативно-правових актів та технічних регламентів у 

сфері містобудування. Ефективність здійснення державного контролю у 
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сфері будівництва залежить від нормативно-правових актів, якими 

регулюється містобудівна галузь та належної взаємодії між всіма елементами 

системи державного архітектурно-будівельного контролю [127, с. 123]. 

Спробуємо проаналізувати сукупність нормативно-правових засад 

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду з 

огляду на надання безконтактних адміністративних послуг у зазначеній сфері 

відносин і на підставі цього визначитись із його поняттям. Слід зауважити, 

що нормативно-правове регулювання державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду ускладнене розмаїттям джерел права [128], які під 

впливом євроінтеграційних процесів постійно модифікуються.  

Відповідно до ст. 1 Закону України від 05.04.2007 р. «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

[129], державний нагляд (контроль) – це діяльність уповноважених законом 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних 

колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування 

в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання 

порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та 

забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт 

і послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього 

природного середовища. Заходами державного нагляду (контролю) є планові 

та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, 

обстежень та в інших формах, визначених законом [129]. Тобто із наданого 

законодавцем визначення, державний контроль (нагляд) полягає у здійсненні 

контрольної діяльності уповноважених органів, наділених відповідними 

контрольними (наглядовими) повноваженнями. При цьому законодавець не 

розрізняє планові та позапланові заходи державного контролю і планові та 

позапланові заходи державного нагляду, оскільки державний контроль 

(нагляд) у сфері господарської діяльності взаємопов’язані, в тому числі їх 
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здійснення відбувається на підставі і у порядку, передбаченому чинним 

законодавством. У підтвердження наведеного, у ч. 4 ст. 2. Закону України від 

05.04.2007 р. «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» [129] закріплено положення, що «заходи контролю 

здійснюються органами державного нагляду за дотриманням вимог … 

державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду)… у 

встановленому цим Законом порядку із урахуванням особливостей, 

визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами…» 

[129]. 

Господарський кодекс України [130] також не розмежовує контроль і 

нагляд, однак встановлює сфери суспільної діяльності (ст. 19 ГК України), в 

межах яких держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю 

суб’єктів господарювання. До напрямків державного контролю і нагляду 

віднесено в тому числі:  

- збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей 

суб’єктами господарських відносин – за станом і достовірністю 

бухгалтерського обліку та звітності;  

- фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та 

податкових відносин – за додержанням суб’єктами господарювання 

кредитних зобов’язань перед державою і розрахункової дисципліни, 

додержанням вимог валютного законодавства, податкової дисципліни;  

- цін і ціноутворення – з питань додержання суб’єктами 

господарювання державних цін на продукцію і послуги;  

- монополізму та конкуренції – з питань додержання антимонопольно-

конкурентного законодавства;  

- земельних відносин – за використанням і охороною земель;  

- водних відносин і лісового господарства – за використанням та 

охороною вод і лісів, відтворенням водних ресурсів і лісів;  
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- виробництва і праці – за безпекою виробництва і праці, додержанням 

законодавства про працю; за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною 

безпекою;  

- за дотриманням норм і правил, якими встановлено обов’язкові 

вимоги щодо умов здійснення господарської діяльності;  

- споживання – за якістю і безпечністю продукції та послуг; 

- зовнішньоекономічної діяльності – з питань технологічної, 

економічної, екологічної та соціальної безпеки [130]. 

Закон України від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної 

діяльності» містить окремі нормативні визначення щодо понять «державного 

архітектурно-будівельного контролю» [131] і «державного архітектурно-

будівельного нагляду». Так, відповідно до ст. 41 Закону України від 

17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності», державний 

архітектурно-будівельний контроль – це сукупність заходів, спрямованих на 

дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками й експертними 

організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та 

будівельних робіт. Державний архітектурно-будівельний контроль 

здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю 

відповідно до Закону України від 05.04.2007 р. «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Державний архітектурно-будівельний контроль замовників будівництва, які є 

фізичними особами, здійснюється відповідно до Закону України від 

05.04.2007 р. «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» із урахуванням особливостей правового статусу 

таких осіб. Порядок здійснення архітектурно-будівельного контролю 

визначається Кабінетом Міністрів України. Державний архітектурно-

будівельний контроль здійснюється на об’єктах будівництва у порядку 
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проведення планових та позапланових перевірок за територіальним 

принципом [131]. 

Посадові особи органів державного архітектурно-будівельного 

контролю під час перевірки мають право: 

- безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів та до 

об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню; 

- складати протоколи про вчинення правопорушень, акти перевірок та 

накладати штрафи відповідно до закону; 

- 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: усунення порушення вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; зупинення 

підготовчих та будівельних робіт; 

- проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та 

будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, 

затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, 

своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і 

проектною документацією зйомки, замірів, випробувань, а також ведення 

журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках 

паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої 

документації; 

- проводити перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам 

стандартів, норм і правил згідно із законодавством; 

- залучати до проведення перевірок представників центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 



66 

 

експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), 

фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій; 

- одержувати в установленому законодавством порядку від органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для 

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю. 

Забороняється витребовувати у суб’єктів містобудування інформацію 

та документи податкової, фінансової звітності, щодо оплати праці, руху 

коштів та інші, не пов’язані із здійсненням державного архітектурно-

будівельного контролю; 

- вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового 

розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення 

зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань 

будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 

- забороняти за вмотивованим письмовим рішенням експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію; 

- здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з 

використанням фото-, аудіо- та відеотехніки; 

- здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та 

паспортизації об’єктів, а також за реалізацією заходів щодо забезпечення 

надійності та безпеки під час їх експлуатації [131]. 

Отже, державний архітектурно-будівельний контроль призначений 

для перевірки відповідності діяльності учасників суспільних відносин 

встановленим приписам, у межах яких вони мають діяти, а саме: вимогам 

законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам, містобудівним 

умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту 

забудови земельної ділянки тощо. Метою контролю у сфері містобудівної 

діяльності є встановлення результатів діяльності суб’єктів відповідних 

правовідносин, допущених відхилень від прийнятих вимог, виявлення 
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причин цих відхилень, а також визначення шляхів усунення порушень 

законодавства для максимально ефективного функціонування всієї системи у 

галузі будівництва. 

Державний архітектурно-будівельний нагляд законодавець 

відмежовує від контролю (і закріплює у ст. 41-1 Закону України від 

17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності»), яким вважає 

сукупність заходів, спрямованих на дотримання уповноваженими органами 

містобудування та архітектури, структурними підрозділами Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій і виконавчими органами 

сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-

будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері 

містобудівної діяльності, вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час провадження ними 

містобудівної діяльності. Державний архітектурно-будівельний нагляд 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, через головних інспекторів будівельного нагляду у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України.  

З метою здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, 

головні інспектори будівельного нагляду: 

- перевіряють законність рішень у сфері містобудівної діяльності, 

прийнятих об’єктами нагляду;  

- витребовують від органів державної влади, фізичних та юридичних 

осіб документи і матеріали щодо предмета нагляду, одержують інформацію з 

автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, 

створених органами державної влади;  

- мають право безперешкодного доступу до місць будівництва 

об’єктів, приміщень, документів та матеріалів, необхідних для здійснення 

нагляду;  
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- вимагають від органів державного архітектурно-будівельного 

контролю проведення перевірок у разі наявності ознак порушення вимог 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів 

і правил;  

- залучають у разі потреби до здійснення нагляду фахівців 

підприємств, установ, організацій, контрольних і фінансових органів [131]. 

Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. і 

закріплює основні завдання Державного архітектурно-будівельного нагляду: 

1) виявлення, припинення та запобігання порушенню 

уповноваженими органами містобудування та архітектури, визначеними 

відповідно до ст. 13 Закону України від 20.05.1999 р. «Про архітектурну 

діяльність», органами державного архітектурно-будівельного контролю, 

визначеними відповідно до ст. 6 Закону України від 17.02.2011 р. «Про 

регулювання містобудівної діяльності», іншими органами, що здійснюють 

контроль у сфері містобудівної діяльності, вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час 

провадження ними містобудівної діяльності; 

2) скасування чи зупинення дії рішень, прийнятих з порушенням 

вимог містобудівного законодавства об’єктами нагляду, зокрема щодо 

документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і 

засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 

про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування або 

анулювання зазначених документів; 

3) притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до відповідальності 

відповідно до закону [132]. 

Державний контроль та нагляд у сфері будівництва згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію органів 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 13.03.2020 
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р. належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, – Державної інспекції містобудування України (ДІМ), 

основним завданням якого є реалізація державної політики з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а саме: 

- підготовка та внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

- здійснення в межах повноважень, визначених законом, державного 

архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, 

підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення 

об’єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, 

підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними 

виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та 

лінійних споруд вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та 

будівельних робіт; 

- здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за 

дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

будівельних норм, стандартів і правил своїми територіальними органами, 

уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними 

підрозділами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та 

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що 

здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності, під час провадження 

ними містобудівної діяльності, а також за діяльністю органів, що здійснюють 
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сервісну функцію та функцію технічного регулювання у сфері 

містобудування [133]. 

Також варто відмітити, що державний архітектурно-будівельний 

контроль та нагляд відіграє визначальну роль у забезпеченні конституційних 

прав фізичних та юридичних осіб щодо якості та безпеки об’єктів 

будівництва. Так, Конституція України закріплює, що «… держава створює 

умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло…» (ст. 

47), «держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і 

безпечністю … усіх видів послуг і робіт…» (ст. 42) [134]. Однак, на жаль, 

невизначеним залишається вичерпний обсяг прав і свобод людини та 

громадянина, які забезпечуються суб’єктами державного контролю й нагляду 

у галузі будівництва, оскільки у вітчизняній нормативно-правовій базі таке 

право майже не узгоджене з питаннями державного контролю та нагляду з 

боку цих суб’єктів. Тому дуже важливим залишається врегулювання 

забезпечення дотримання містобудівного законодавства суб’єктами 

будівельної галузі. 

Узагальнення наведеного нормативно-правового забезпечення 

дозволяє вказати на змістовний зв’язок державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду як засобів забезпечення законності і 

порядку у сфері публічного адміністрування у будівельній галузі, що 

проявляється в чинному законодавстві використанням цих термінів як 

синонімів.  

Враховуючи вищезазначене, можна запропонувати авторський варіант 

визначення поняття «державний архітектурно-будівельний контроль та 

нагляд» як сфери надання безконтактних адміністративних послуг, що є 

цілеспрямованою діяльністю уповноважених органів, наділених контрольно-

наглядовими повноваженнями, передбаченими законодавством щодо 

спостереження й перевірки стану відносин у галузі будівництва за 

визначеними законодавством напрямками, а також сукупністю заходів, 
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спрямованих на дотримання суб’єктами у сфері будівельної діяльності вимог 

законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, вирішення всіх питань 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності у разі їх 

порушення. 

 

 

 

1.3. Безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду: поняття, специфіка, 

класифікація 

 

 

Насамперед, слід відзначити, що наразі в Україні відбувається 

стрімкий процес впровадження та розвитку системи надання безконтактних 

адміністративних послуг загалом, зокрема й у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, що однозначно варто 

визнати позитивним і важливим кроком у реформуванні процесу надання 

всього масиву адміністративних послуг. Надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду має низку переваг як для держави, так і для приватних 

осіб (учасників відповідних правовідносин). У зв’язку із цим виникає 

необхідність наукового аналізу сутності і специфіки надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду з метою виявлення можливих недоліків у сучасному 

правовому регулюванні зазначеної сфери суспільних відносин, що можуть 

призвести до численних порушень прав, свобод та законних інтересів. 

Як уже зазначалося, безконтактні адміністративні послуги – це ті 

послуги, які надаються через Єдиний державний портал адміністративних 

послуг або інтегровані інформаційні системи [135]. Тобто, безконтактні 
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адміністративні послуги є своєрідним різновидом адміністративних послуг, 

специфіка яких полягає у формі і процедурі надання. О.О. Берназюк вважає, 

що основними якостями адміністративної послуги є «оперативність, якість, 

доступність та зручність її надання, що залежить від декількох факторів: з 

одного боку, від повноти та достовірності вхідної інформації, необхідної для 

прийняття рішення про надання послуги, з іншого – від навантаження 

надавача послуг, встановленого законодавством допустимого граничного 

терміну надання» [136, с. 196-197]. Саме тому науковець підтримує позицію 

В.В. Єжунінова з приводу того, що «сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології можуть найкращим чином сприяти розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади в електронному 

вигляді» [137, с. 34]. Тобто, дослідження саме безконтактних 

адміністративних послуг (в тому числі і у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду) є доцільним і актуальним наразі. Надання 

електронних послуг починається з представлення діяльності органів 

публічної адміністрації на офіційних веб-сайтах та на веб порталах у мережі 

Інтернет. З використанням веб-сайтів та веб-порталів публічної адміністрації 

сьогодні в Україні можна отримати різні види як матеріальних, так і 

нематеріальних електронних послуг. Такі послуги надаються з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій та за 

допомогою мережі Інтернет [138, с. 32]. Відповідно до ст. 9 Закону України 

від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги», адміністративні послуги в 

електронній формі надаються через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні 

системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Порядок та 

вимоги інтеграції інформаційних систем державних органів та органів 

місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних 

послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері надання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1315-16#n14
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адміністративних послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку 

електронного урядування. Відповідно, зазначений Порядок інтеграції 

інформаційних систем державних органів та органів місцевого 

самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг 

затверджений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 08.09.2016 р. [139]. Таким чином, 

слід відзначити, що надання безконтактних адміністративних послуг 

безпосередньо пов’язане з процесами діджиталізації в Україні, що наразі 

активно запроваджуються у різних сферах суспільних відносин та 

електронним урядуванням як специфічної форми взаємовідносин держави із 

приватними особами.  

Варто зауважити, що Словник сучасної української мови та сленгу 

«Мислово» обрав слово «діджиталізація» словом 2019 року, де зазначено, що 

«неологізм, який увійшов в українську мову лише кілька років тому, є 

транслітерацією англійського «digitalization» та означає зміни в усіх сферах 

суспільного життя, пов’язані з використанням цифрових технологій. Слово 

являє собою спрощену форму більш точного терміну «цифрова 

трансформація» та є проявом глобальної цифрової революції. Інші світові 

тренди, такі як зміна клімату чи проблеми ґендерної ідентичності, не набули 

суттєвого поширення в українській публічній дискусії. Термін з великим 

відривом очолив список найвідвідуваніших слів словника, а кількість його 

переглядів зросла на 1,535% у порівнянні з минулим роком [140]. К.О. 

Купріна та Д.Л. Хазанова у своєму дослідженні зауважують, що 

діджиталізація – це «способи приведення будь-якого різновиду інформації в 

цифрову форму» [141; с. 259]. На думку О.М. Грибіненко, під 

діджиталізацією прийнято розуміти «трансформацію, проникнення цифрових 

технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення 

http://myslovo.com/
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продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі споживачами» 

[142, с. 35]. Відповідно, таке явище як діджиталізація, яке взяло свій початок 

у бізнес-середовищі, у відносинах господарювання, а наразі абсолютно 

закономірно і логічно знайшло своє місце й у сфері публічного 

адміністрування і пов’язується із впровадженням цифрових технологій та 

автоматизації взаємовідносин між державою та приватними особами, що є 

одним із проявів «сервісності» таких відносин з боку держави.  

З приводу електронного урядування, слід зауважити, що створення 

відповідної концепції обґрунтовується у навчальних та наукових виданнях, а 

також знайшло відображення у нормативно-правових актах. Так, електронне 

урядування передбачає «перехід до вироблення та прийняття урядових 

рішень, які базуються виключно на безпаперових технологіях із одночасним 

забезпеченням ефективного залучення до цього процесу громадськості, 

реалізацію комплексного та індивідуалізованого підходу до надання 

державних послуг користувачам з одночасним усуненням їх від 

безпосереднього контакту з державними службовцями (деперсоніфікація). 

Воно має забезпечити радикальне підвищення якості урядових рішень із 

одночасним різким скороченням термінів їх розробки та прийняття, що є 

одним з визначальних факторів адміністративної реформи, 

трансформаційних перетворень в діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування та їх взаємодії з користувачами та 

власними співробітниками» [143, с. 3]. Нормативним підґрунтям системи 

електронного урядування свого часу стала Концепція розвитку електронного 

урядування в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 13.12.2010 р. № 2250-р [144], яка вже втратила чинність. Натомість наразі 

діє Концепція розвитку електронного урядування в Україні, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р [145], 

яка була розроблена з урахуванням Указу Президента України від 12.01.2015 

р. № 5 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» [146], 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. № 275 «Про 

затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 

року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» [147]. Враховуючи 

відповідні нормативні положення, розвиток електронного урядування 

визначено одним із першочергових пріоритетів реформування системи 

публічного адміністрування. Так, чинною Концепцією розвитку 

електронного урядування в Україні визначено, що електронне урядування – 

це «форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню 

ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян» [145]. В той же час, слід 

зауважити, що наразі Україна перебуває у процесі становлення та поетапного 

вдосконалення системи електронного урядування, складовою якого є система 

надання електронних (безконтактних послуг). Розвиток електронного 

урядування та надання електронних послуг є одним із основних пріоритетних 

напрямків реформування системи публічного адміністрування. Електронне 

урядування безпосередньо пов’язане із зростанням прозорості та 

ефективності діяльності органів державної влади, швидкістю прийняття 

управлінських рішень, оперативністю та якістю надання адміністративних 

послуг. 

Безпосередньо з електронним урядуванням пов’язані і процеси 

діджиталізації. Так, Главою держави прийнято низку нормативно-правових 

актів (наприклад, Указ Президента України «Про деякі заходи щодо 

поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» від 

29.07.2019 р. №558/2019 [148], Указ Президента України «Про деякі заходи із 

забезпечення надання якісних публічних послуг» від 04.09.2019 р. № 647 

[149] тощо), направлених на забезпечення «цифрової трансформації» 

відносин держави і приватних осіб. Окрім того, слід звернути увагу на те, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80
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у 2019 році у структурі центральних органів виконавчої влади було створено 

Міністерство цифрової трансформації України. Положення про Міністерство 

цифрової трансформації України було затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.09.2019 р. № 856 [150]. Відповідно до вказаного 

Положення, Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. Мінцифри є головним органом 

у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового 

розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного 

урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, 

інформатизації; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав 

громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних 

інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури 

широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної 

комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних 

послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; 

у сфері розвитку ІТ-індустрії. Основними завданнями Мінцифри є 

формування та реалізація державної політики: 

- у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, 

цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, 

розвитку інформаційного суспільства; 

- у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; 

- у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних 

інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури 

широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної 

комерції та бізнесу; 

- у сфері надання електронних та адміністративних послуг; 
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- у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації 

та інвестицій в IT-індустрію; 

- у сфері розвитку ІТ-індустрії. 

У напрямках діяльності Мінцифри передбачено запровадження і 

вдосконалення складових проекту «Дія», який буде застосовуватись і під час 

одержання безконтактних адміністративних послуг. Проект «Дія» (слово 

сформульовано від сполучення окремих слів «Держава» і «Я») охоплює 

декілька складових:  

- «Портал» (онлайн-сервіс державних послуг, де все швидко, чітко й 

зрозуміло. Тут можна отримати послугу там і тоді, коли потрібно);  

- «Додаток» (мобільний додаток з електронними документами, та 

даними про особу з реєстрів);  

- «Освіта» (портал з онлайн-курсами: базовий із цифрової 

грамотності, для вчителів і для батьків «Онлайн-безпека дітей»); 

- «Бізнес» (портал з допомоги малому та середньому бізнесу); 

- «ЦНАПи» (Центри надання адміністративних послуг у кожному 

куточку України. У майбутньому Центри Дії). 

Окрім того, нормативно передбачено запровадження проекту 

«Цифрова держава» (в тому числі і «Держава в смартфоні»), що згодом 

об’єднає всі відомства в єдину зручну й дієву онлайн-систему. Складовими 

елементами «Цифрової держави» передбачено:  

- «Електронне урядування» (коли внутрішні процеси управління в 

державі здійснюються за допомогою інформаційних технологій. Так, процеси 

стають ефективними й прозорими, а кожна особа матиме доступ до будь-якої 

інформації про державу. Державні послуги стануть зрозумілими й 

доступними в електронній формі, а органи влади завжди матимуть правдиві 

дані для ухвалення ефективних рішень);  

- «Кібербезпека» (безпека в електронному просторі. Усю державну й 

приватну інформацію та її носіїв має бути захищено від несанкціонованого 
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використання. Для цього проводяться спеціальні заходи, що забезпечують 

конфіденційність і цілісність даних, їхню доступність там і тоді, коли це 

потрібно);  

- «Електронна демократія» (громадяни також управлятимуть 

державою за допомогою інформаційних технологій. Це означає, що 

референдуми, голосування, громадські бюджети, консультації та опитування 

теж будуть здійснюватися в електронній формі);  

- «Електронний бізнес» (бізнес буде організовано так, щоб працювати 

взагалі без паперів і лише за безготівковими розрахунками. Увесь 

документообіг з підрядниками й державою – усе електронне. Так усі процеси 

стають швидшими, ефективнішими й сприяють зростанню, а не створюють 

додаткових бар’єрів);  

- «Електронний суд» (повністю електронний документообіг: онлайн-

подання процесуальних документів, обмін документами між судами, 

установами й учасниками судового процесу, розгляд окремих справ онлайн. 

Учасники процесу матимуть постійний доступ до всіх відкритих документів, 

а повідомлення й результати вони отримуватимуть в електронній формі);  

- «Електронна охорона здоров’я» (кожен пацієнт матиме власну 

електронну медичну картку. Усі лікарі будуть під’єднані до відповідних 

медичних онлайн-платформ, а кожна лікарня матиме повністю цифрову 

інфраструктуру: Wi-Fi, електронний обмін медичними даними пацієнта між 

різними установами (телемедицина) та систему дистанційного моніторингу 

стану пацієнта);  

- «Електронна освіта» (процес навчання також стає електронним, щоб 

діти могли опановувати новітній підхід. Навчання буде здійснюватися із 

використанням планшетів для учнів і ноутбуків для вчителів. Замість 

паперових журналів будуть оформлюватись електронні, до яких батьки 

завжди матимуть доступ. Замість зошитів – електронні документи, в якості 
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контролю знань – електронні тести й форми, замість підручників – 

навчальний контент на різних носіях, Wi-Fi у кожному класі); 

- «Електронна транспортна система» (у громадському транспорті 

впроваджується електронний квиток, а в кожному місті створюються проекти 

мобільного паркування й управління трафіком. Усі значні авто- й залізничні 

магістралі, вокзали й станції має бути забезпечено широкосмуговим 

мобільним інтернет-покриттям); 

- «Розумні міста» (створюється електронна модель, що допомагає 

вирішувати нагальні проблеми кожного міста: інтегровані інформаційні 

системи розв’язують проблеми з транспортом, впроваджуються «зелені» 

технології, у кожного міста є доступний план забудови, розвитку 

промислового й природного капіталу. Це означає, що міста стануть більш 

продуманими та зручними й кожен містянин знатиме що й чому роблять у 

його місті); 

- «Цифрові навички» (створюється програма навчання загальних і 

професійних цифрових навичок для широкого кола осіб. Вона надасть змогу  

опанувати базову цифрову грамотність, щоб вільно користуватися 

електронними інструментами керування державою, а надалі – навіть 

опановувати нові професії та мови); 

- «Повсюдний інтернет» (щоб електронними послугами могли 

користуватися по всій країні, розробляється національний план розвитку 

широкосмугового доступу до інтернету. Особливу увагу приділено покриттю 

в сільській місцевості, щоб подолати цифровий розрив, створити нові робочі 

місця й зменшити міграцію сільських мешканців до міст) [151]. 

З урахуванням зазначеного, слід зауважити, що безконтактні 

адміністративні послуги мають низку переваг над тими, що одержуються 

безпосередньо, так у фаховій літературі розроблені узагальнення щодо 

позитивних аспектів таких послуг, зокрема: 
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«1) економія витрат на друк, зберігання та транспортування паперових 

документів. Зменшення кількості запитів інформації від громадян і як 

наслідок – скорочення витрат; 

2) зменшення кількості робіт, що виконуються повторно, і часу на 

консультування; 

3) економія витрат на логістику, скорочення циклу ухвалення рішень. 

Поліпшення та прискорення процесів управління інформацією; 

4) економія витрат на відрядження, логістику, комунікації (факси, 

телефонні розмови). Зменшення витрат на діяльність з координації (наради 

тощо). Прискорення адміністративних процедур, як наслідок – зменшення 

навантаження на службовців; 

5) прискорення процесів за рахунок усунення невідповідностей та 

недоречностей. Прискорення процесів. Унеможливлення випадків 

повторного надання допомоги (шахрайства); 

6) забезпечення прозорості процедур та ринку, зменшення цін. Значне 

зменшення вартості реалізації процесів закупівель. Унеможливлення 

дублювання робіт» [138, с. 21]. Такі переваги дійсно свідчать про спрощення 

процедури одержання суб’єктами адміністративних послуг, в тому числі і у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Так, варто зауважити, що «безконтактні адміністративні послуги» і 

«електронні адміністративні послуги» є синонімічними поняттями. У фаховій 

літературі зміст електронної (безконтактної) адміністративної послуги 

визначають наступним чином: це «адміністративна послуга, що надається 

суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій», або це «послуга із задоволення інформаційних 

потреб користувача, яка має електронну форму надання» [152, с. 20]. О.О. 

Берназюк вважає, що електронна адміністративна послуга являє собою 

«адміністративну послугу, яка повністю або частково надається за 

допомогою онлайн-сервісів» [136, с. 198]. А також вчений формулює ознаки, 
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притаманні безконтактним адміністративним послугам, зокрема: «1) є 

результатом публічно-владної діяльності відповідних суб’єктів, яка 

реалізується за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій; 2) 

надається за заявою фізичної та юридичної особи, поданої в електронній 

формі через онлайн-сервіси Єдиного державного порталу адміністративних 

послуг або інших веб-ресурсів суб’єктів надання адміністративних послуг, та 

спрямована на юридичне оформлення та/або створення умов для реалізації 

прав фізичної або юридичної особи у правовідносинах з органами публічно-

владних повноважень; 3) завдяки повній або частковій інтеграції 

адміністративних послуг до онлайн-простору забезпечується оперативність, 

доступність, зручність, мобільність отримання адміністративної послуги, а 

також мінімізується корупційний складник публічного управління, оскільки 

суб’єкт владних повноважень повністю або частково усувається від процесу 

прийняття рішення про надання або відмову у наданні адміністративної 

послуги» [136, с. 198-199]. І.О. Тищенкова вважає, що електронними 

послугами в діяльності публічної адміністрації слід розуміти «правовідносин, 

що виникають завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям з приводу 

реалізації суб’єктивних прав фізичної чи юридичної особи переважно за їх 

заявою у процесі публічно-владної діяльності публічної адміністрації» [138, 

с. 17]. А для детальної характеристики безконтактних адміністративних 

послуг І.О. Тищенкова пропонує виокремлювати їх власні, особливі ознаки, 

які дозволяють говорити про їхню відмінність від інших видів публічних 

послуг, зокрема: «1) надаються від імені держави публічною адміністрацією з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 2) неможливість 

отримати послугу фізичній або юридичній особі (суб’єктом звернення) без 

використання інформаційно-комунікаційних технологій; 3) мають на меті 

максимальне покращення реалізації права/виконання обов’язку; 4) наявність 

спеціального правового регулювання порядку надання електронної послуги; 

5) реалізація послуги не потребує особистого звернення заявника до органу 
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публічної адміністрації з метою отримання послуги; 6) відсутність 

особистого контакту між особою та адміністратором послуги або на окремих 

стадіях отримання послуги, або протягом усієї процедури» [138, с. 19]. У 

свою чергу, В.В. Солончак акцентує увагу на адміністративних послугах у 

сфері будівництва, визначаючи їх як «діяльність децентралізованої публічної 

адміністрації, яка здійснюється у передбаченому законом порядку та полягає 

у створенні нею індивідуалізованих організаційних та юридичних умов 

реалізації фізичними та юридичними особами своїх прав щодо: отримання 

будівельного паспорту; містобудівних умов та обмежень; виконання 

підготовчих робіт; здійснення будівельних робіт; прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів залежно від класу наслідків 

(відповідальності); отримання ліцензії щодо господарської діяльності, 

пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури; отримання проектів 

будівництва; включення до реєстру атестованих осіб; отримання свідоцтв 

підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування у 

будівництві» [153, с. 256]. Таким чином, з урахуванням положень, які 

стосуються безконтактних адміністративних послуг, а також послуг у сфері 

будівництва, можна запропонувати визначення безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду – як різновиду адміністративних послуг, які надаються 

в електронному вигляді через Єдиний державний портал адміністративних 

послуг або інтегровані інформаційні системи щодо надання (отримання, 

реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що 

дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Із запропонованого 

визначення можна сформулювати низку ознак, які характеризують 

безконтактні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, зокрема:  
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1) це різновид адміністративних послуг (тобто всі ознаки, характерні 

для адміністративних послуг, притаманні і групі безконтактних 

адміністративних послуг), тому можна вести мову про те, що всі вимоги, 

стандарти, норми, які визначені чинним законодавством щодо 

адміністративних послуг, а також практика їх надання, поширюються і на 

такий їх підвид як безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю);  

2) ці послуги надаються у спеціально визначеній сфері суспільних 

відносин – у сфері державного архітектурно-будівельного контролю (як вже 

було досліджено, ця сфера є напрямом цілеспрямованої діяльності 

уповноважених органів, наділених контрольно-наглядовими 

повноваженнями, передбаченими законодавством щодо спостереження й 

перевірки стану відносин у галузі будівництва). Тобто, специфічною є сфера 

надання саме такого різновиду послуг;  

3) послуги надаються спеціальним суб’єктом (повноваження щодо 

надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду покладаються чинним 

законодавством на спеціальний орган. Він є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у 

видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів);  

4) для одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду передбачена 

спеціальна форма звернення суб’єкта – у електронному вигляді, що усуває 
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необхідність особистого чи письмового звернення, має багато позитивних 

характеристик, таких як оперативність, зручність, спрощеність тощо). 

Ведучи мову про класифікацію безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

слід звернути увагу на практичне застосування таких інструментів 

публічного адміністрування. На офіційному сайті Державної архітектурно-

будівельної інспекції (https://dabi.gov.ua/) є окремий розділ «Електронні 

адміністративні послуги» (https://e-dabi.gov.ua/), який охоплює три блоки: 

«Підготовчі роботи», «Будівельні роботи», «Введення в експлуатацію». 

Кожен із зазначених блоків також передбачає перелік окремих безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, зокрема: 

1) Підготовчі роботи: 

- Повідомлення про початок підготовчих робіт. Повідомлення про 

початок підготовчих робіт – це документ, що дає право на виконання робіт з 

підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного 

майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою 

в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із 

спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для 

організації і обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, 

складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних 

мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених 

насаджень. Без подачі повідомлення розпочинати підготовчі роботи 

заборонено. Результатом послуги є успішне внесення інформації з 

повідомлення до Єдиного реєстру Держархбудінспекції; 

- Зміна даних в повідомленні про початок підготовчих робіт. 

Замовник будівництва зобов'язаний протягом трьох робочих днів внести 

відповідні зміни у подане повідомлення про початок підготовчих робіт у разі: 

коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено 

https://dabi.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/list?id=2
https://e-dabi.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=10
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=11
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осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду під час 

виконання підготовчих робіт; виявлення замовником технічної помилки 

(описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому 

повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або отримання 

відомостей про виявлення недостовірних даних. Результатом послуги є 

успішне внесення інформації з повідомлення до Єдиного реєстру 

Держархбудінспекції; 

2) Будівельні роботи: 

- Повідомлення про початок будівельних робіт по будпаспорту. 

Повідомлення про початок будівельних робіт – це документ, що дає право на 

виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту будівель і споруд, що будуються на підставі 

будівельного паспорту. Без подачі повідомлення розпочинати будівництво 

заборонено. Результатом послуги є успішне внесення інформації з 

повідомлення до Єдиного реєстру Держархбудінспекції; 

- Зміна даних в повідомленні про початок будівельних робіт по 

будпаспорту. Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

будівельних робіт – це документ, що подається Замовником будівництва у 

таких випадках: якщо право на будівництво об’єкта передано іншому 

замовнику; змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і 

технічного нагляду; у разі коригування проектної документації на виконання 

будівельних робіт в установленому законодавством порядку. Без подачі 

повідомлення продовжувати будівництво заборонено. Результатом послуги є 

успішне внесення інформації з повідомлення до Єдиного реєстру 

Держархбудінспекції; 

- Повідомлення про початок будівельних робіт СС1. Повідомлення 

про початок будівельних робіт – це документ, що дає право на виконання 

робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту 

будівель і споруд, що належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1).  

https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/list?id=2
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=12
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=13
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=13
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=14
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Без подачі повідомлення розпочинати будівництво заборонено. Результатом 

послуги є успішне внесення інформації з повідомлення до Єдиного реєстру 

Держархбудінспекції; 

- Зміна даних в повідомленні про початок будівельних робіт СС1. 

Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт 

– це документ, що подається Замовником будівництва у таких випадках: 

якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику; змінено 

осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду; у разі 

коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в 

установленому законодавством порядку. Без подачі повідомлення 

продовжувати будівництво заборонено. Результатом послуги є успішне 

внесення інформації з повідомлення до Єдиного реєстру 

Держархбудінспекції; 

3) Введення в експлуатацію: 

- Декларація про готовність до експлуатації по будпаспорту. 

Декларація – це документ, що подається Замовником будівництва після 

завершення будівельних робіт та засвідчує готовність об’єкта до подальшої 

експлуатації. Результатом послуги є успішне внесення інформації з 

декларації до Єдиного реєстру Держархбудінспекції; 

- Декларація про готовність до експлуатації СС1. Декларація про 

готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) 

належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1). Декларація – це 

документ, що подається Замовником будівництва після завершення 

будівельних робіт та засвідчує готовність об’єкту до подальшої експлуатації. 

Результатом послуги є успішне внесення інформації з декларації до Єдиного 

реєстру Держархбудінспекції; 

- Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду. 

Декларація – це документ, що подається Замовником будівництва після 

завершення будівельних робіт та засвідчує готовність об’єкта до подальшої 

https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=15
https://e-dabi.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=16
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=18
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/service-info?id=20
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експлуатації. Замовник завершеного самочинно збудованого об'єкта, на яке 

визнано право власності за рішенням суду, може здати такий об’єкт в 

експлуатацію. Для цього замовник завершеного об’єкта будівництва має 

зареєструвати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації у 

відповідному органі. Результатом послуги є успішне внесення інформації з 

декларації до Єдиного реєстру Держархбудінспекції. 

Таким чином, з урахуванням проведеного аналізу, можна 

стверджувати, що безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду – це різновид 

адміністративних послуг, які надаються в електронному вигляді через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг або інтегровані 

інформаційні системи щодо надання (отримання, реєстрації), відмови у 

видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів. До ознак безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

слід віднести такі: 1) це різновид адміністративних послуг (саме тому всі 

вимоги, стандарти, норми, які визначені чинним законодавством щодо 

адміністративних послуг, поширюються і на такий їх підвид як безконтактні 

адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю і нагляду); 2) надаються у спеціально визначеній сфері (у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду, який є напрямом 

цілеспрямованої діяльності уповноважених органів, наділених контрольно-

наглядовими повноваженнями, передбаченими законодавством щодо 

спостереження й перевірки стану відносин у галузі будівництва); 3) 

надаються спеціальним суб’єктом (центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 
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нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи 

анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів); 4) мають спеціальну форму звернення суб’єкта (у 

електронному вигляді). Всі безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду можна умовно 

розподілити на три групи: 1) адміністративні послуги, які стосуються 

підготовчих робіт, 2) адміністративні послуги, які стосуються будівельних 

робіт, 3) адміністративні послуги, які стосуються введення в експлуатацію. 

Кожна із зазначених груп містить додатковий перелік окремих 

адміністративних послуг. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Встановлено, що визначення поняття адміністративної послуги та 

виокремлення її специфічних ознак є підставою для фахових наукових 

досліджень, адже дозволяє детально охарактеризувати сутність відповідного 

напрямку діяльності публічної адміністрації. Враховуючи наявність 

офіційної дефініції «адміністративна послуга» та існуючі позиції вчених-

адміністративістів, запропоновано авторське формулювання поняття 

«адміністративна послуга» – це функція публічного адміністрування 

сервісного спрямування, яка полягає в створенні належних умов державою 

для реалізації фізичними та юридичними особами своїх суб’єктивних прав. 

Серед основних ознак, притаманних адміністративним послугам, 

виокремлені наступні: 1) є процедурою і результатом здійснення владних 

повноважень; 2) надається спеціальним суб’єктом – суб’єктом надання 

https://e-dabi.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/list?id=2
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/list?id=2
https://e-dabi.gov.ua/


89 

 

адміністративних послуг; 3) надається виключно за заявою фізичної або 

юридичної особи; 4) надання адміністративної послуги має специфічну 

спрямованість – зокрема на набуття, зміну чи припинення прав та/або 

обов’язків особи, яка звернулась за отриманням адміністративної послуги; 5) 

загальні правила надання адміністративних послуг встановлюються 

спеціальним законом; 6) відносини щодо надання адміністративних послуг 

складаються у публічній сфері. З’ясовано, що в адміністративно-правовій 

доктрині розроблені різні класифікації адміністративних послуг із 

використанням різноманітних критеріїв, наприклад: залежно від суб’єкта, 

який надає адміністративні послуги (державні муніципальні); за змістом 

адміністративної діяльності щодо надання адміністративних послуг (видача 

дозволів, у тому числі акредитація, атестація, сертифікація; реєстрація з 

веденням реєстрів, у тому числі легалізація суб’єктів; легалізація актів; 

соціальні послуги); за кількістю суб’єктів, задіяних до процедури надання 

послуги (елементарні та композитні адміністративні послуги); за критерієм 

платності (на платні та безоплатні); в залежності від природи 

адміністративних послуг (адміністративні послуги обов’язкового характеру, 

адміністративні послуги факультативного характеру); за сферою питань, за 

розв’язанням яких звертаються особи до адміністративних органів (послуги у 

сфері землекористування, послуги в галузі природокористування, послуги в 

галузі підприємницької діяльності, послуги в галузі соціальних відносин); за 

рівнем встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг та 

правового регулювання процедури їх надання (з централізованим 

регулюванням, з локальним регулюванням, зі «змішаним» регулюванням); за 

предметом (характером) питань, за розв’язанням яких звертаються особи до 

адміністративних органів (підприємницькі або господарські; соціальні; 

земельні; будівельно-комунальні; житлові); за способом надання 

адміністративних послуг (контактні, які у свою чергу поділяються на ті, що 

надаються безпосередньо та ті, що надаються через центри надання 
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адміністративних послуг; безконтактні). У цих класифікаціях безконтактні 

адміністративні послуги виокремлюються залежно від способу надання 

адміністративних послуг. 

2. Встановлено, що державний архітектурно-будівельний контроль та 

нагляд як сфера надання безконтактних адміністративних послуг – це 

цілеспрямована діяльність уповноважених органів, наділених контрольно-

наглядовими повноваженнями, передбаченими законодавством щодо 

спостереження й перевірки стану відносин у галузі будівництва за 

визначеними законодавством напрямками, а також сукупністю заходів, 

спрямованих на дотримання суб’єктами у сфері будівельної діяльності вимог 

законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, вирішення всіх питань 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності у разі їх 

порушення. З’ясовано належність інституту державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду до сфери будівельного права, яке можна 

віднести до комплексної сукупності правових норм, оскільки воно об’єднує 

ті норми, які регулюють будівельні відносини різних галузей права. Аналіз 

ознак сфери будівельного права дає підстави стверджувати, що вони 

вказують на урегулювання не лише суспільних відносин у сфері будівництва, 

а також на забезпечення врегулювання дозвільних процедур, стандартизацію, 

сертифікацію, надання адміністративних послуг, в тому числі безконтактних, 

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, і у 

сукупності становлять відповідний напрям адміністративно-правового 

регулювання досліджуваної галузі та можуть складати підгалузь 

адміністративного права. Нормативно-правове забезпечення сфери 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду має 

комплексний характер та складається із норм Конституції України, Законів 

України (наприклад, Господарський кодекс України, Закон України від 

16.11.1992 р. «Про основи містобудування», Закон України від 20.05.1999 р. 

«Про архітектурну діяльність», Закон України 05.04.2007 р. «Про основні 
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засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 

Закон України від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності» 

тощо) та підзаконних актів (Порядок здійснення державного архітектурно-

будівельного нагляду, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.08.2015 р., Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію 

органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 

13.03.2020 р. та ін.).  

3. Визначено, що безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду – це різновид 

адміністративних послуг, які надаються в електронному вигляді через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг або інтегровані 

інформаційні системи щодо надання (отримання, реєстрації), відмови у 

видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів. До ознак безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

слід віднести такі: 1) це різновид адміністративних послуг (саме тому всі 

вимоги, стандарти, норми, які визначені чинним законодавством щодо 

адміністративних послуг, поширюються і на такий їх підвид як безконтактні 

адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду); 2) надаються у спеціально визначеній сфері (у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, який є 

напрямом цілеспрямованої діяльності уповноважених органів, наділених 

контрольно-наглядовими повноваженнями, передбаченими законодавством 

щодо спостереження й перевірки стану відносин у галузі будівництва); 3) 

надаються спеціальним суб’єктом (центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 



92 

 

нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи 

анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів); 4) мають спеціальну форму звернення суб’єкта (у 

електронному вигляді). Всі безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду можна умовно 

розподілити на три групи: 1) адміністративні послуги, які стосуються 

підготовчих робіт, 2) адміністративні послуги, які стосуються будівельних 

робіт, 3) адміністративні послуги, які стосуються введення в експлуатацію. 

Кожна із зазначених груп містить додатковий перелік окремих 

адміністративних послуг. 
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РОЗДІЛ 2. БЕЗКОНТАКТНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ 

ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА 

НАГЛЯДУ: ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ 

 

 

2.1. Надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду як 

адміністративна процедура 

 

 

Надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду не є статичним напрямом 

діяльності органів публічної адміністрації, адже наділене певною динамікою, 

складається із сукупності дій як публічних так і приватних осіб, охоплює 

певні етапи. Вже було встановлено і обґрунтовано, що надання 

безконтактних адміністративних послуг є не лише результатом здійснення 

владних повноважень, а і процедурою, внаслідок якої і досягається такий 

результат. У цьому контексті слід погодитись із Н.Б. Чекомасовою, що 

«невід’ємним елементом будь-якої діяльності є процедура її проведення. 

Дійсно, саме процедура є основоположним важелем, який визначає та 

обумовлює весь процес здійснення окремо взятої діяльності» [154, с. 91]. Р.С. 

Алімов зауважує, що «в адміністративно-правовій сфері регулювання 

суспільних відносин реально існує безліч різноманітних процедур» [155, с. 

3]. Не є винятком і процедура надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, і 

з метою доведення процедурного характеру забезпечення такої сфери, слід 

розкрити сутність адміністративної процедури та її специфічні ознаки.  

Так, за дослідженням А.М. Школика, адміністративною процедурою є 

«закріплений нормами адміністративного права порядок вчинення дій 
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органами публічної адміністрації» [156, с. 123]. На думку В.П. Тимощука, 

адміністративна процедура – це «діяльність органів публічного управління, 

пов’язана із застосуванням матеріальних норм адміністративного права, а у 

деяких випадках і матеріальних норм інших галузей права необхідно 

називати не адміністративно-процесуальною, а адміністративно-

процедурною, тобто такою, яка здійснюється у формі адміністративної 

процедури» [24, с. 18-19]. О.С. Лагода адміністративною процедурою визнає 

«встановлений законом порядок розгляду та вирішення індивідуальних справ 

органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, який закінчується 

прийняттям адміністративного акта або укладанням адміністративного 

договору» [157, с. 10]. О.І. Миколенко вважає, що адміністративна процедура 

– це «врегульований адміністративними процедурними правовими 

положеннями порядок діянь суб’єктів нормотворчої та правозастосовної 

діяльності, структурованих окремими процедурними правовідносинами, з 

приводу затвердження законодавчих актів управління та вирішення 

адміністративних справ» [158, с. 29]. І.В. Бойко адміністративну процедуру 

визначає як «структурований, нормативно закріплений порядок прийняття 

адміністративних актів або укладення адміністративно-правових договорів, 

спрямований на вирішення конкретних справ у сфері публічного управління» 

[159, с. 7]. За дослідженням Н.В. Галіциної, під категорією адміністративної 

процедури слід розуміти «встановлені законодавством правила, порядок і 

умови (зразок) вчинення процесуальних дій щодо розгляду, розв’язання і 

вирішення конкретної адміністративної справи в сфері публічного 

управління» [160, с. 173-174]. О.Ю. Дрозд та О.В. Левченко вважають, що 

адміністративною процедурою є «встановлена законом сукупність 

послідовно здійснюваних суб’єктом публічної адміністрації процедурних дій 

з розгляду та вирішення адміністративної справи, результатом якої є 

прийняття адміністративного акту, який встановлює, змінює чи припиняє 

права та обов’язки суб’єктів адміністративно-правових відносин» [47, с. 28]. 
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І.О. Тищенкова робить застереження щодо специфіки процедурної діяльності 

саме в контексті надання безконтактних адміністративних послуг, 

зазначаючи, що «процедурна діяльність публічної адміністрації не тільки 

складається з дій з прийняття нормативно-правових та індивідуальних актів, 

вона також має у своєму змісті надання послуг, які не пов’язані з прийняттям 

індивідуального акта (освітні, деякі соціальні послуги тощо). Зокрема, деякі 

електронні послуги в діяльності публічної адміністрації не пов’язані з 

прийняттям індивідуального акта» [138, с. 63]. Таким чином, вчені-

адміністративісти дотримуються позиції, що адміністративна процедура це: 

-  порядок вчинення дій органами публічної адміністрації; 

- діяльність органів публічного управління, пов’язана із 

застосуванням матеріальних норм адміністративного права; 

- порядок розгляду та вирішення індивідуальних справ органами 

виконавчої влади й місцевого самоврядування; 

- порядок прийняття адміністративних актів або укладення 

адміністративно-правових договорів; 

- правила, порядок і умови (зразок) вчинення дій. 

Розуміння сутності поняття «адміністративна процедура» 

ускладнюється відсутністю відповідної легальної дефініції. Однак, варто 

зауважити, що наразі розроблено Проект Закону про адміністративну 

процедуру (від 28.12.2018 р.) [161], в якому передбачено, що адміністративна 

процедура – це визначений законодавством порядок здійснення 

адміністративного провадження, а адміністративне провадження – це 

сукупність процедурних дій, послідовно вчинених адміністративним 

органом, і прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення 

адміністративної справи, що завершується прийняттям і, в необхідних 

випадках, виконанням прийнятого адміністративного акта. Окрім того, слід 

зауважити, що у 2019 р. розроблений і опублікований Науково-практичний 

коментар до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» 
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[162], що є досить незвичним для вітчизняної практики створення науково-

практичних коментарів, адже зазвичай вони розробляються до діючих 

законів, а не до законопроектів. За словами його авторів, актуальність такого 

видання зумовлена зростанням уваги органів державної влади до 

проблематики загальної адміністративної процедури, в тому числі у 

контексті реалізації за підтримки Європейського Союзу Стратегії 

реформування державного управління в Україні до 2021 року. При цьому 

сама тематика адміністративної процедури залишається достатньо новою для 

вітчизняної науки адміністративного права [162, с. 2]. Такий факт 

підтверджує нагальність і важливість прийняття Закону України «Про 

адміністративну процедуру» з метою упорядкування процедурної діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування. 

У фаховій адміністративно-правовій літературі, окрім визначення 

поняття адміністративної процедури, можна зустріти і акцент уваги на її 

функціональному призначенні. Так, наприклад, Ю.М. Фролов, виокремлює 

декілька базових завдань: 

1) надання чесного, неупередженого та вчасного розгляду 

адміністративних справ як фізичних, так і юридичних осіб з метою втілення в 

життя обов’язків, гарантування прав і законних інтересів суб’єктів правових 

відносин; 

2) підтримка підвищення ефективного втілення в життя публічної 

влади, чіткої реалізації функцій і обов’язків органів, а також і їх посадових 

осіб, завдяки впорядкуванню їхньої діяльності; 

3) гарантування потрібної етапності в межах здійснення суб’єктами 

правових відносин власних прав та інтересів; 

4) протистояння беззаконню, що наявне з боку органів виконавчої 

влади, а також інших суб’єктів владних повноважень, завдяки чіткому 

регламентуванню правил взаємозв’язків між органами, посадовими особами 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування й іншими 
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суб’єктами адміністративно-правових відносин [163, с. 696]. Такі завдання 

відображають внутрішній зміст адміністративних процедур та їх зовнішнє 

спрямування. 

Автори Науково-практичний коментар до проекту Закону України 

«Про адміністративну процедуру» звертають увагу і на розмежування 

практики використання нібито схожих понять «адміністративна процедура» і 

«адміністративний процес» і зазначають, що «раніше основним терміном, що 

вживався у наукових і навчальних джерелах, був «адміністративний процес», 

який одночасно використовувався і в різних вузьких значеннях (в т.ч. для 

позначення суто діяльності «органів управління»), і в широкому значенні 

(охоплюючи і адміністративну юстицію, і діяльність адміністрації 

одночасно). Але останні роки, спираючись на здобутки західної юридичної 

доктрини і практики, категорія «адміністративного процесу» переважно 

використовується фахівцями саме для означення діяльності адміністративних 

судів (адміністративного процесу; адміністративної юстиції)» [162, с. 27]. 

Таким чином, варто підтримати зазначену позицію щодо розмежування 

вказаних понять, позначаючи адміністративним процесом діяльність 

адміністративних судів щодо вирішення публічно-правових спорів, а 

адміністративною процедурою – діяльність органів публічної адміністрації 

щодо вирішення індивідуальних адміністративних справ. 

О.Ю. Дрозд та О.В. Левченко вважають, що «адміністративна 

процедура є правовою формою, алгоритмом надання адміністративних 

послуг» [47, с. 34-35]. Додатковою аргументацією взаємозв’язку понять 

адміністративних послуг і адміністративної процедури є положення ст. 3 

Проекту Закону про адміністративну процедуру, де зазначено, що 

«адміністративна процедура визначається Конституцією України, цим 

Законом, іншими законами та міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Для окремих видів 

справ законом можуть бути установлені особливості адміністративного 
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провадження. Надання адміністративних послуг, державний нагляд 

(контроль) у сфері господарської діяльності здійснюються з урахуванням 

Законів України «Про адміністративні послуги», «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [161]. 

Тобто, нормами результату законопроектної роботи визначено, що надання 

адміністративних послуг є окремим видом адміністративної процедури. У 

зв’язку із цим, слід звернути увагу, що у випадку прийняття Закону України 

«Про адміністративну процедуру», «при вирішенні питання про надання 

певної адміністративної послуги (наприклад, надання дозволу, вчинення 

реєстраційної дії) – мають застосовуватися не лише Закон України «Про 

адміністративну процедуру» і спеціальний (тематичний) закон, а й має 

«ураховуватися» ще один закон – Закон «Про адміністративні послуги». 

Очевидно, ймовірність колізій і проблем тут мінімальна. Адже Закон «Про 

адміністративні послуги» більше регулює організаційно-інституційні 

питання (про центри надання адміністративних послуг, Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, супутні послуги тощо), і практично не 

зачіпає питання процедур» [162, с. 33]. Таким чином, встановлюються 

правила застосування законодавства про адміністративну процедуру і 

законодавства про адміністративні послуги. 

Окрім того, ст. 3 Проекту Закону про адміністративну процедуру, 

визначено положення про те, що особливості, встановлені для окремих видів 

адміністративних процедур (в тому числі, мова йде і про адміністративні 

послуги), «не повинні суперечити принципам адміністративної процедури, 

визначеним цим Законом» [161]. Варто зауважити, що ст. 4 Закону України 

від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги» містить власний перелік 

принципів, де зокрема зазначено, що державна політика у сфері надання 

адміністративних послуг базується на принципах: 

1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної 

визначеності; 
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2) стабільності; 

3) рівності перед законом; 

4) відкритості та прозорості; 

5) оперативності та своєчасності; 

6) доступності інформації про надання адміністративних послуг; 

7) захищеності персональних даних; 

8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, 

що вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

9) неупередженості та справедливості; 

10) доступності та зручності для суб’єктів звернень [55]. Так, саме ці 

принципи повинні враховуватись і під час здійснення відповідної 

адміністративної процедури.  

А ст. 4 Проекту Закону про адміністративну процедуру передбачено, 

що загальними принципами адміністративної процедури є: 

1) верховенство права; 

2) законність; 

3) рівність учасників адміністративного провадження перед законом; 

4) використання повноважень з належною метою; 

5) обґрунтованість та визначеність; 

6) безсторонність (неупередженість) адміністративного органу; 

7) добросовісність і розсудливість; 

8) пропорційність; 

9) відкритість; 

10) своєчасність і розумний строк; 

11) ефективність; 

12) презумпція правомірності дій та вимог особи; 

13) офіційність; 

14) гарантування права особи на участь в адміністративному 

провадженні; 
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15) гарантування ефективних засобів правового захисту [161]. 

Дотримання всіх цих принципів у сукупності дозволить забезпечити 

ефективне, законне та результативне надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 

Слід приділити увагу ознакам адміністративних процедур, які 

дозволяють детальніше зрозуміти сутність останніх. Так, наприклад Н.Б. 

Чекомасова вважає, що до ознак і характерних рис цієї категорії варто 

віднести такі: «1) адміністративна процедура завжди визначає порядок 

здійснення певних дій; 2) вона здебільшого є складовою адміністративного 

процесу; 3) регулюється адміністративно-процесуальними нормами; 4) 

здійснюється органами публічної адміністрації; 5) має публічно-правовий 

характер; 6) мета здійснення – забезпечення, охорона й захист прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 7) результат проведення 

адміністративної процедури – прийняття адміністративного акта» [154, с. 95]. 

Перелік є досить широким, однак навряд чи можна погодитись із усіма його 

позиціями. Наприклад, теза про те, що адміністративна процедура, 

здебільшого, є складовою адміністративного процесу не зовсім узгоджується 

із сучасним розумінням адміністративного процесу в адміністративно-

правовій доктрині як діяльності адміністративних судів щодо розгляду 

публічно-правових спорів, а тому більш доцільно вести мову про те, що 

адміністративна процедура і адміністративний процес є паралельно 

існуючими явищами, а не частиною одне одного. Те ж саме стосується 

ознаки «регулюється адміністративно-процесуальними нормами», адже 

адміністративна процедура регулюється саме адміністративно-процедурними 

нормами. 

Н.В. Галіцина пропонує виокремлювати такі ознаки адміністративних 

процедур: 
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«1. Адміністративні процедури застосовуються в публічній сфері. 

Саме за допомогою адміністративних процедур управлінській діяльності 

публічної адміністрації надається правова форма, що забезпечує чітке 

функціонування суб’єктів управління. Адміністративними процедурами 

можуть бути врегульовані як «внутрішні», організаційні прояви повноважень 

органів публічної влади, так і «зовнішні» прояви повноважень таких органів, 

тобто прийняття рішень відносно індивідуальних справ, що має значення для 

приватних осіб у зв’язку з реалізацією їхніх прав і законних інтересів. 

2. Адміністративні процедури регулюють порядок здійснення 

правозастосувальної діяльності. Застосування права – це владна-організуюча 

діяльність компетентних органів і осіб, що забезпечують у конкретних 

життєвих випадках реалізацію юридичних норм. Застосування права 

необхідне у випадку, коли закон повинен діяти з урахуванням тих або інших 

конкретних обставин, що вимагають встановлення та контролю. 

Застосування права – важлива сторона діяльності органів державної влади по 

виконанню законів і інших правових актів, у процесі якої видаються інші 

акти, що мають головним чином організаційний характер. 

3. Адміністративні процедури охоплюють управлінську діяльність 

позитивної спрямованості, тобто діяльність, спрямовану на створення умов 

для ефективної реалізації прав і законних інтересів громадян і організацій. 

Саме «позитивна» сторона адміністративної діяльності повинна одержати 

нормативне закріплення через адміністративні процедури. У рамках 

адміністративних процедур не вирішуються суперечки і не розглядаються 

скарги приватних осіб на дії і рішення органів публічної адміністрації. 

Адміністративні процедури не мають своїм результатом застосування 

примусових заходів. 

4. Адміністративні процедури встановлюють визначений порядок 

здійснення тих або інших дій. Завдання адміністративних процедур – 

упорядкувати діяльність уповноважених органів влади і всіх зацікавлених 
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осіб. При цьому таке упорядкування має своєю кінцевою метою підвищення 

ефективності і якості роботи державних органів, забезпечення належного 

виконання публічною адміністрацією своїх задач і функцій. Таким чином, 

процедурні норми повинні складати основу діяльності органів публічної 

влади. 

5. Для адміністративних процедур характерний особливий суб’єктний 

склад. Однією із сторін в адміністративній процедурі завжди виступає 

державний орган або посадова особа, наділені державно-владними 

повноваженнями.  

6. Адміністративні процедури закріплюються адміністративно-

процесуальними нормами, які, в свою чергу, регулюють застосування 

матеріальних норм адміністративного та інших галузей права (фінансового, 

господарського, трудового та ін.) і при цьому регламентують діяльність 

уповноважених органів і посадових осіб [160, с. 173-174]. Знову ж таки, 

погоджуючись із низкою наведених ознак, навряд чи можна підтримати 

ознаку щодо закріплення адміністративних процедур адміністративно-

процесуальними нормами, адже адміністративно-процедурні норми 

становлять самостійний комплекс правових норм. 

О.Ю. Дрозд та О.В. Левченко вважають, що ознаками 

адміністративної процедури є: «сфера об’єктивізації – діяльність публічної 

адміністрації (офіційний характер); правова детальна регламентація; 

специфічний суб’єктний склад; цілеспрямованість; результатом є прийняття 

адміністративного акту, який встановлює, змінює чи припиняє права та 

обов’язки суб’єктів адміністративно-правових відносин» [47, с. 28-29]». Такі 

ознаки є характерними для всіх адміністративних процедур, однак варто 

зосередити увагу на специфіці тих процедур, які пов’язані із наданням 

безконтактних адміністративних послуг.  

Також у спеціальній адміністративно-правовій літературі можна 

знайти визначення, які поєднують у собі зміст понять «адміністративна 
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процедура», «адміністративне провадження» і «адміністративна послуга». 

Наприклад, М.Б. Острах зазначає, що «провадження з надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади – це врегульований 

адміністративно-правовими нормами порядок діяльності органів виконавчої 

влади із розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу 

адміністративного акта (дозволу, ліцензії, реєстрації, сертифіката тощо), 

спрямованого на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на 

виконання особою визначених законом обов'язків [164, с. 275]. Є.О. Легеза 

наводить таке визначення: «процедура з надання публічних послуг – це 

врегульований адміністративно-правовими нормами порядок діяльності 

органів публічної адміністрації із розгляду заяви фізичної або юридичної 

особи щодо виконання рішення уповноваженого органу, спрямованого на 

забезпечення її прав і законних інтересів та/або на виконання особою 

визначених законом обов'язків» [165, с. 61]. І.О. Тищенкова, в свою чергу, 

визначає адміністративну процедуру з надання електронної послуги як 

«сукупність встановлених законодавством послідовно здійснюваних, за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, дій відповідного 

органу публічної адміністрації (посадової особи), пов’язаних з виконанням 

покладених завдань та реалізації повноважень з надання електронних послуг. 

Адміністративні процедури надання електронних послуг мають на меті 

покращити якість діяльності публічної адміністрації із забезпечення 

реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» 

[138, с. 64]. Окрім визначення, вчена формулює і низку характерних 

процедурам з надання електронних послуг ознак: «1) нормативність; 2) 

зовнішнє спрямування та публічність; 3) взаємодія між споживачем послуги 

та суб’єктом її надання здійснюється з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій; 4) інтерактивність; 5) стадійність 6) висока 

швидкість реалізації» [138, с. 66-67]. З огляду на такий перелік ознак, можна 

запропонувати власний перелік ознак, притаманних адміністративній 
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процедурі надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду:  

1) офіційний характер (здійснюється суб’єктами публічної 

адміністрації, які діють від імені держави). В цьому і полягає сутність 

адміністративних процедур – у взаємодії держави (в особі органів публічної 

адміністрації) з приватними особами. Адміністративні послуги є різновидом 

заявних адміністративних процедур, коли приватна особа звертається до 

органів публічної адміністрації з метою, що спрямована на набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;  

2) нормативний характер (визначається нормами адміністративно-

процедурного законодавства). Специфіка вітчизняного адміністративно-

процедурного законодавства полягає в тому, що норми його є досить 

розпорошеними і містяться в різних нормативно-правових актах різного 

рівня різних органів влади. В той же час, слід відмітити відсутність єдиного 

нормативно-правового акту, який би визначав загальні правила 

адміністративних процедур. Однак, варто звернути увагу на діючі положення 

Закону України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги», де 

зазначено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо 

надання адміністративних послуг, встановлюються: 

- найменування адміністративної послуги та підстави для її 

одержання; 

- суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження 

щодо надання адміністративної послуги; 

- перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги; 

- платність або безоплатність надання адміністративної послуги; 

- граничний строк надання адміністративної послуги; 

- перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги. 
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Саме ці вимоги до адміністративних послуг і підтверджують нормативний 

характер адміністративної процедури надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду;  

3) стадійний характер, тобто становить визначений порядок 

здійснення певних дій. Адміністративна процедура надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду не складається з разової дії, а містить у своєму складі 

впорядковану сукупність необхідних дії. Перш за все, за одержанням такої 

послуги приватна особа повинна звернутися до суб’єкта надання послуги. 

Потім відбувається опрацювання звернення про надання адміністративної 

послуги. За положеннями Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної 

послуги» від 30.01.2013 р. № 44 [166], етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги визначаються відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, якими встановлено порядок надання 

адміністративної послуги, та, якщо інше не визначено законодавством, 

включають: 

- реєстрацію (оформлення) звернення суб’єкта звернення; 

- опрацювання звернення та оформлення (погодження) результату 

надання адміністративної послуги структурними підрозділами та посадовими 

особами суб’єкта надання адміністративної послуги, зокрема шляхом 

взаємодії структурних підрозділів суб’єкта надання адміністративної 

послуги, суб’єкта надання адміністративної послуги з іншими органами для 

отримання документів, інформації, рішень, відповідей, необхідних для 

надання адміністративної послуги, а також з адміністраторами – під час 

надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних 

послуг, із зазначенням граничних строків проведення таких дій; 
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- видачу результату надання адміністративної послуги та його 

реєстрацію. Наявність таких етапів підтверджує стадійність адміністративної 

процедури надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;  

4) публічна сфера здійснення. Ця ознака полягає в тому, що 

адміністративні процедури надання безконтактних адміністративних послуг 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

направлені на задоволення публічного інтересу (інтерес держави, 

суспільства, громади, а також важливі для значної кількості фізичних та/або 

юридичних осіб інтереси та потреби). Тут слід погодитись, що «поняття 

«публічного інтересу» вкрай важливе для адміністративної процедури, 

оскільки прийняття адміністративних актів, навіть ініційоване окремою 

особою, фактично завжди зачіпає публічні інтереси. Адже саме для цих цілей 

держава залишила за собою владу вирішувати такі справи. І це можуть бути 

як загальні інтереси безпеки, правопорядку, захисту власності, так і більш 

специфічні інтереси (збереження архітектурної чи культурної спадщини, 

зайнятості тощо)» [138, с. 29];  

5) застосування електронно-комунікаційних технологій для взаємодії 

між суб’єктом надання адміністративної послуги і суб’єктом одержання 

адміністративної послуги. Вже зазначалось, що саме у формі звернення 

приватної особи (у електронному вигляді) і у формі подання необхідних 

документів полягає відмінність безконтактних адміністративних послуг від 

контактних. За такого виду адміністративних послуг повністю усувається 

особистий контакт між суб’єктами, та необхідність особистого звернення до 

органів публічного адміністрування. Однак така ознака не означає 

«неперсоніфікованість» адміністративної процедури надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, адже кожен суб’єкт звернення обов’язково повинен 
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пройти процедуру ідентифікації безпосередньо перед одержанням 

адміністративної послуги;  

6) оперативність та економність у застосуванні. Враховуючи те, що 

форма адміністративної процедури надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

передбачає звернення до органу публічної адміністрації у електронному 

вигляді, це значно зменшує витрати часу на підготовчий та організаційний 

етап такої процедури, а також істотно заощаджує матеріальні ресурси 

(паперові, грошові тощо). 

Таким чином, слід підсумувати, що надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду є адміністративною процедурою, тобто визначеним 

законодавством порядком здійснення сукупності дій, послідовно вчинених 

органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, і 

прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення адміністративної 

справи. Ознаками адміністративної процедури надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду є: 1) офіційний характер (здійснюється суб’єктами 

публічної адміністрації); 2) нормативний характер (визначається нормами 

адміністративно-процедурного законодавства); 3) стадійний характер, тобто 

становить визначений порядок здійснення певних дій; 4) публічна сфера 

здійснення; 5) застосування електронно-комунікаційних технологій для 

взаємодії між суб’єктом надання і одержання; 6) оперативність у 

застосуванні. 
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2.2. Суб’єкти надання безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

 

 

Досліджуючи процедурні аспекти надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, варто зосередити увагу на суб’єктах, які уповноважені 

законодавством надавати такі послуги. Дослідження особливостей правового 

статусу таких суб’єктів та нормативно-правового забезпечення їх діяльності, 

дозволить відстежити специфіку надання ними безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 

Загальноприйнятою в адміністративно-правовій доктрині є позиція 

вважати, що основним суб’єктом надання всіх електронних послуг є публічна 

адміністрація [167]. Це узагальнене позначення для всіх суб’єктів надання 

безконтактних адміністративних послуг. За дослідженням В.Б. Авер’янова, 

публічною адміністрацією є «сукупність органів виконавчої влади та органів 

виконавчого самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які 

забезпечують виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські 

функції» [168, c. 117]. В.К. Колпаков, у свою чергу, слушно зауважує, що 

«публічна адміністрація, як правова категорія, має два виміри – 

функціональний та організаційно-структурний. При функціональному 

підході – це діяльність відповідних структурних утворень з виконання 

функцій, спрямованих на реалізацію публічного інтересу; при організаційно-

структурному – це сукупність органів, які утворюються для здійснення 

(реалізації) публічної влади [169]. Так, можна стверджувати, що термін 

«публічна адміністрація» носить уніфікуючий та узагальнюючий характер по 

відношенню до всієї сукупності суб’єктів надання електронних 

адміністративних послуг.  
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Також слід звернути увагу, що у Проекті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» застосовується поняття «адміністративний 

орган» і визначається його зміст як «орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування, їхня посадова особа, інші суб’єкти, які відповідно до закону 

уповноважені здійснювати владні управлінські функції» [161]. З цього 

приводу автори Науково-практичного коментаря до Закону України «Про 

адміністративні послуги» роз’яснюють, що «власне категорія 

«адміністративний» покликана вказати, що йдеться про «адміністрацію» – 

виконавчу владу, а не законодавчу, і не судову влади. До таких органів 

віднесені насамперед органи виконавчої влади (ОВВ), органи місцевого 

самоврядування (ОМС), адже саме ці органи виконують більшість 

адміністративних функцій (владних управлінських функцій/функцій 

публічної адміністрації). Важливо наголосити, що «адміністративний орган» 

– це функціональна категорія. Тобто з одного боку, не завжди ОВВ чи ОМС є 

адміністративними органами. Це залежить від конкретних 

повноважень/функцій, які реалізують такі органи. Зокрема, коли йдеться про 

адміністративні функції (владні управлінські функції/функції публічної 

адміністрації), тобто які стосуються вирішення конкретних (індивідуальних) 

адміністративних справ, то такий суб’єкт можна вважати адміністративним 

органом» [162, с. 20-21]. 

І.О. Тищенкова, детально досліджуючи питання, пов’язані зі статусом 

органів публічної адміністрації як суб’єктів надання електронних 

адміністративних послуг, пропонує дві моделі їх побудови (ієрархічну і 

організаційну), за яких ієрархічну вертикаль органів публічної адміністрації, 

які надають електронні послуги, поділяє на такі організаційно-правові рівні: 

«1) рівень вищого органу в системі публічної адміністрації – Кабінет 

Міністрів України; 2) рівень центральних органів виконавчої влади 

(міністерства, агентства, служби, інспекції); 3) рівень суб’єктів з 

делегованими повноваженнями; 4) рівень органів місцевого самоврядування; 
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5) рівень місцевих органів виконавчої влади» [138, с 42]. А функціональну 

вертикаль органів публічної адміністрації визначає таким чином: «1) органи 

публічної адміністрації, основні повноваження яких пов’язані з наданням 

електронних послуг (Центри надання електронних послуг); 2) органи 

публічної адміністрації, які мають окремі повноваження у сфері надання 

електронних послуг (Міністерство юстиції України, Державна міграційна 

служба України, Державна будівельно-архітектурна інспекція тощо); 3) 

органи публічної адміністрації, які мають опосередковані повноваження у 

сфері надання електронних послуг (Кабінет Міністрів України) [138, с. 43]. 

Такий своєрідний поділ органів публічної адміністрації як суб’єктів надання 

електронних адміністративних послуг на окремі рівні дозволяє отримати 

уявлення про їх широке розмаїття.  

Відповідно до ст. 1 Закону України від 06.09.2012 р. «Про 

адміністративні послуги», суб’єкт надання адміністративної послуги – це 

«орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної 

Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, 

державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги». Тобто, нормативно 

визначено перелік суб’єктів, які можуть надавати адміністративні послуги. 

Цей перелік досить розширений, адже функціонально поширює свою дію на 

процедури надання всіх видів адміністративних послуг. До того ж, 

законодавством визначено загальні аспекти правового статусу суб’єктів, які 

можуть надавати адміністративні послуги.  

Звертаючись до вирішення питання про визначення поняття 

«правовий статус» (який застосовується до суб’єктів надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду), слід навести позиції вчених-адміністративістів з цього 

приводу. С.Л. Курило вважає, що адміністративно-правовий статус – це 

«одна з центральних правових категорій, яка має неабияке теоретичне і 
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практичне значення, оскільки правовий статус є одним із тих якісних 

показників, за якими робляться висновки про рівень правової зрілості 

держави та суспільства; класичним елементним складом правового статусу є 

права, обов’язки та відповідальність, з чим погоджується більшість 

науковців, зокрема і адміністративістів» [170, с. 525-526]. В.Б. Авер’янов 

адміністративно-правовим статусом називав «комплекс конкретно 

визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які закріплені за відповідним 

суб’єктом адміністративно-правовими нормами, тобто наявність у неї 

конкретних суб’єктивних прав і обов’язків, які реалізуються даною особою 

як в адміністративних правовідносинах, так і поза ними, що є необхідною 

ознакою набуття особою адміністративно-правового статусу» [171, с. 97]. 

Н.В. Гречанюк зазначає, що категорія адміністративно-правовий статус не 

тільки багатозначна, але й багатоелементна, яка складається з таких основних 

елементів як завдання і цілі, компетенція, повноваження, відповідальність, 

порядок формування та процедури діяльності цих органів та ін. [172, с. 62]. 

Таким чином, з урахуванням наукових позицій вчених-адміністративістів, 

серед основних елементів правового статусу суб’єктів, які можуть надавати 

адміністративні послуги, варто виокремити (за загальноприйнятою 

практикою): 

- права суб’єкта надання адміністративної послуги (наприклад, ч. 1 ст. 

7 Закону України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги»: суб’єкт 

надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі 

акти про встановлення власних вимог щодо якості надання адміністративних 

послуг (визначення кількості годин прийому, максимального часу очікування 

у черзі та інших параметрів оцінювання якості надання адміністративних 

послуг); 

- обов’язки суб’єкта надання адміністративної послуги (ч. 2 ст. 6 

Закону України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги»: суб’єкти 

надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити: 1) облаштування у 
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місцях прийому суб’єктів звернень інформаційних стендів із зразками 

відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання 

адміністративної послуги без сторонньої допомоги; 2) створення та 

функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок 

надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до 

приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність 

сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування; 

3) здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень згідно з 

графіком, затвердженим керівником відповідного суб’єкта надання 

адміністративних послуг. Кількість годин прийому суб’єктів звернень має 

становити не менше 40 годин на тиждень; 4) надання суб’єкту звернення, 

який звернувся за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної 

пошти, інших засобів зв’язку), інформації про порядок надання 

адміністративних послуг; 5) видання довідково-інформаційних матеріалів 

про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у 

приміщеннях, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень; 6) 

облаштування скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і 

пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення 

щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних 

заходів); 

- відповідальність суб’єкта надання адміністративної послуги (ст. 19 

Закону України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги»: посадові 

особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, 

адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або 

кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг. Дії або бездіяльність 

посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в 

порядку, встановленому законом. Шкода, заподіяна фізичним або 
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юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до 

закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх 

неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку. 

Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, 

відшкодувавши шкоду, заподіяну посадовою особою, уповноваженою 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги, чи адміністратором 

внаслідок незаконно прийнятих ними рішень, дій чи бездіяльності, мають 

право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом). Так, слід 

відзначити, що Закон України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні 

послуги» містить загальні норми, які визначають положення стосовно 

окремих елементів правового статусу всіх суб’єктів надання 

адміністративних послуг в узагальненому вигляді. Проте, слід приділити 

увагу саме суб’єктам надання безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а також 

специфіці їх правового статусу. 

Тривалий час (до внесення відповідних змін у законодавство у березні 

2020 року) функції суб’єкта надання безконтактних адміністративних послуг 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

(Держархбудінспекція, ДАБІ). Статус цього органу виконавчої влади було 

визначено Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

09.07.2014 р. № 294 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

13.03.2020 р. № 219) [173], відповідно до якого Держархбудінспекція 

наділена статусом центрального органу виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині 

надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2020-%D0%BF#n158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2020-%D0%BF#n158


114 

 

(скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та 

будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів.  

Враховуючи положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 13.03.2020 р. № 218 [174], 

слід вказати, що на підставі такого нормативно-правового акту ліквідовано 

Державну архітектурно-будівельну інспекцію та утворено Державну сервісну 

службу містобудування України як центральний орган виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра розвитку громад та територій. Окрім того, 

зазначеним нормативним документом установлено, що: 

- Державна архітектурно-будівельна інспекція продовжує здійснювати 

повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення 

Державної сервісної служби містобудування; 

- забезпечення діяльності Державної сервісної служби містобудування 

у 2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених Державній 

архітектурно-будівельній інспекції; 

- надання адміністративних послуг у сфері містобудування з 

використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг 

здійснюється з дати, визначеної держателем Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг. 

Таким чином, варто відзначити початок реформи у сфері 

містобудування загалом, і, відповідно, у структурі суб’єктів надання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду зокрема. Звертаючись до інформаційних 

даних, розміщених на Урядовому порталі, можна знайти позицію, відповідно 

до якої, «головний крок реформи галузі містобудування – ліквідація 

монополіста – Державної архітектурно-будівельної інспекції. Замість цього 
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органу, наділеного надмірними повноваженнями, створюються три 

центральних органи влади, між якими розподіляються регуляторні та 

контролюючі функції: 

- Державна сервісна служба містобудування – виконуватиме 

реєстраційні функції у будівництві; 

- Державне агентство з питань технічного регулювання у 

містобудуванні – визначатиме параметри, державні будівельні норми, 

єврокоди; 

- Державна інспекція містобудування – здійснюватиме нагляд і 

контроль у будівництві» [175]. Створення таких органів виглядає цілком 

логічним, з огляду на положення Закону України від 17.03.2011 р. «Про 

центральні органи виконавчої влади» [176], відповідно до яких:  

«У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої 

влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і 

юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як 

служба. 

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади 

складають функції з управління об'єктами державної власності, що належать 

до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється 

як агентство. 

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади 

складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними 

органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 

юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган 

виконавчої влади утворюється як інспекція» [176]. Так, абсолютно 

закономірним є той факт, що надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду – 

це напрям діяльності такого центрального органу виконавчої влади як служба 

(характерною особливістю якої є те, що більшість функцій саме служби 
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складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним 

особам), а не інспекція (для якої, у свою чергу, характерним є виконання 

контрольно-наглядових функцій за дотриманням державними органами, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та 

фізичними особами актів законодавства).  

Окрім того, Урядом анонсовано ймовірну тривалість відповідної 

реформи, зокрема вона відбуватиметься протягом року. Тобто, можна 

передбачати її завершення до березня 2021 року. Така реформа 

охоплюватиме декілька етапів. Перший етап полягатиме у процедурі 

ліквідації ДАБІ та створенні сервісної служби. Другий етап темпорально 

поширюється на весну 2020 року і визначається як перехідний період, на час 

якого вводиться мораторій на інспекційний контроль учасників ринку з боку 

держави. Третій етап розпочнеться у червні 2020 року і пов'язаний буде він із 

початком роботи Державної інспекції містобудування та «запуском» роботи 

нового електронного реєстру. Четвертий етап віднесений на вересень 2020 

року, саме тоді розпочне діяльність Державне агентство з питань технічного 

регулювання у містобудуванні. 

До того ж, слід зауважити, що відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про оптимізацію органів державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду» від 13 березня 2020 р. № 219 [133] було 

утворено Державну інспекцію містобудування України як центральний орган 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і 

який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду та Державне агентство з технічного 

регулювання у містобудуванні України як центральний орган виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує 

державну політику з питань технічного регулювання у сфері містобудування. 
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Таким чином, можна відмітити наразі «перехідний» етап щодо 

визначення суб’єктів надання безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, який 

характеризується процедурою ліквідації Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України та утворенням Державної сервісної служби містобудування 

України. Положенням про Державну сервісну службу містобудування 

України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

13.03.2020 р. № 218 [177] визначено, що Державна сервісна служба 

містобудування України (Держсервісбуд) є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у 

видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів. Серед основних завдань Держсервісбуду 

нормативно закріплені наступні: 

1) реалізація державної політики з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), 

відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів; 

2) внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо забезпечення 

формування державної політики з питань, що належать до компетенції 

Держсервісбуду; 

3) виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у 

визначених законодавством випадках. 

За зовнішньою організаційно-правовою формою Держсервісбуд є 

юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням 
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Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки 

в органах Казначейства. Правовий статус Держсервісбуду можна 

проаналізувати на підставі нормативних положень.  

Права, як складовий елемент загального правового статусу, 

передбачені у Положенні про Державну сервісну службу містобудування 

України. Так, Держсервісбуд для виконання покладених на нього завдань має 

право: 

«1) залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих 

питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій (за погодженням з їх керівниками); 

2) одержувати в установленому законодавством порядку від 

державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а 

також громадян та громадських об’єднань інформацію, документи і 

матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити 

наукові конференції та семінари з питань, що належать до його компетенції; 

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних 

державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими 

технічними засобами; 

5) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі 

комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на 

будівництві; 

6) проводити претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з 

позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів» [177]. 

У структурі адміністративно-правового статусу також слід 

виокремлювати обов’язки. Так, Держсервісбуд з метою організації своєї 

діяльності: 
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«1) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат 

Держсервісбуду та його територіальні органи, організовує роботу з 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців 

та працівників Держсервісбуду; 

2) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, 

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх 

здійсненням в апараті Держсервісбуду та його територіальних органах; 

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держсервісбуду, 

здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, 

забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в 

установленому законодавством порядку; 

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з 

відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за 

цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених 

для реалізації проектів, виконання програм; 

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання 

завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, 

реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її 

збереженням в апараті Держсервісбуду; 

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів 

відповідно до встановлених правил» [177]. Таким чином, можна помітити, 

що положення підзаконного нормативно-правового акту уточнюють і 

деталізують загальні норми законодавства щодо регламентації правового 

статусу Держсервісбуду як суб’єкта, який здійснює надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 

Слід звернути увагу на те, що важливою умовою реформи системи 

публічного адміністрування у сфері містобудування є максимальна 
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автоматизація усіх процесів державного регулювання у будівництві. Віце-

прем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації М.А. Федоров презентував 

створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 

Головним її компонентом стане Реєстр будівельної діяльності, який 

забезпечуватиме створення, збирання, накопичення, обробку, захист, облік 

інформації про об’єкти та учасників будівництва і зв’язки між ними. Такий 

Реєстр буде створено на противагу Реєстру дозвільних документів ДАБІ, і він 

буде більш захищений від несанкціонованого доступу і матиме розподілену 

модель зберігання даних, орієнтовану на об’єкти будівництва [175]. За 

анонсованими планами, до Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва також входитиме Електронний кабінет забудовника на порталі 

«Дія» для замовників та учасників процесу будівництва. Окрім того, 

інформацію про кожний об’єкт будівництва можна буде отримати на 

Публічному порталі системи. Пошук даних про об’єкти будівництва повинен 

стати більш зручним завдяки впровадженню унікального ідентифікатора 

об’єкта будівництва, за яким можна буде відстежити процес на будь-якому 

етапі. Мінімізацію зловживань також забезпечить електронна взаємодія між 

реєстрами у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 

[175]. 

Враховуючи нормативні положення, виникає логічне запитання про 

можливість надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Центрами 

надання адміністративних послуг. Відповідно до ст. 12 Закону України від 

06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги», Центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) – це постійно діючий робочий орган або 

структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого 

самоврядування, в якому надаються адміністративні послуги через 

адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання 
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адміністративних послуг. Центри надання адміністративних послуг 

утворюються при: 

1) Київській міській державній адміністрації; 

2) Севастопольській міській державній адміністрації; 

3) районній державній адміністрації; 

4) районній у місті Києві державній адміністрації; 

5) районній у місті Севастополі державній адміністрації; 

6) виконавчому органі міської ради міста обласного, 

республіканського Автономної Республіки Крим значення. 

Центри надання адміністративних послуг можуть утворюватися при 

виконавчому органі міської міста районного значення, селищної, сільської 

ради у разі прийняття відповідною радою такого рішення. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання 

адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про 

утворення центру надання адміністративних послуг. Перелік 

адміністративних послуг, які надаються через центри надання 

адміністративних послуг, має включати адміністративні послуги органів 

виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 

На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг 

через центр надання адміністративних послуг також можуть надаватися інші 

адміністративні послуги. 

Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати 

заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання 

адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні 

адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри 

надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний 

державний портал адміністративних послуг. 

Положення про центр надання адміністративних послуг та його 

регламент затверджуються органом, який прийняв рішення про утворення 
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центру. Кабінет Міністрів України затверджує примірне положення про 

центр надання адміністративних послуг та його регламент. Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про 

центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 р. № 118 [178] 

передбачено, що «за рішенням органу (посадової особи), що утворив центр, 

можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів 

звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та 

інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації 

(телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку)». Це дає підстави 

стверджувати про можливість надання ЦНАПами безконтактних 

адміністративних послуг. Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних 

послуг» від 01.08.2013 р. № 588 [179] також встановлюються окремі 

особливості надання адміністративних послуг ЦНАПами в електронному 

вигляді:  

- заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі 

подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 

органів місцевого самоврядування; 

- адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів 

зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його 

повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також 

бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної 

послуги (в центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому робочому 

місці адміністратора (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові 

звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або 

телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення 

спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій 

та/або електронній формі; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF#n9
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- адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного 

пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної 

послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 

документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом 

внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також 

до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі; 

- інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в 

паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) 

формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені органом, що 

утворив центр) за рішенням органу, що утворив центр, може зберігатися в 

приміщенні центру, його територіального підрозділу, приміщенні, де 

розміщено віддалене робоче місце адміністратора. 

Слід додати, що у наукових дослідженнях розроблено низку критеріїв, 

яким повинні відповідати процедури надання адміністративних послуг (в 

тому числі і безконтактних, в тому числі і у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду), незалежно від конкретного суб’єкта 

надання такої послуги. О.О. Попова вважає, що критеріями оцінювання 

якості надання адміністративних послуг є «сукупність узагальнених 

характеристик, на підставі яких формуються та офіційно визначаються 

вимоги до адміністративної послуги взагалі й процедури її надання, зокрема, 

спрямовані на забезпечення належного рівня обслуговування та 

задоволеності споживачів» [180, с. 490]. П.С. Клімушин та Д.В. Спасібов 

вважають, що «до переліку інструментів оцінювання якості послуг і 

діяльності суб’єктів надання послуг можна віднести: зовнішнє соціологічне 

опитування; анкетування персоналу та замовників; онлайн-опитування; 

оцінювання термінів надання послуг за допомогою системи електронної 

черги; експертне оцінювання; аудит діяльності суб’єктів надання послуг; 

орієнтація на найкращі практики» [181, с. 7]. Так, В.П. Тимощук пропонує 

виокремлювати наступні критерії якості надання адміністративних послуг: 
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«1) результативність (цей критерій стосується спрямованості на 

позитивне вирішення справ громадян); 

2) своєчасність (надання адміністративної послуги у терміни, 

обумовлені у нормативно-правових актах та встановлення у законодавстві 

обґрунтованих термінів); 

3) доступність (зручне місцезнаходження адміністративного органу; 

наявність транспортної розв’язки, вказівних знаків, під’їзних шляхів та місць 

для паркування; доступ до приміщення без перепусток тощо); 

4) зручність організації надання адміністративних послуг, що 

включає: можливість вибору альтернативного способу звернення за наданням 

адміністративної послуги (поштою, електронною поштою), надання 

адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна», зручний графік 

прийому, зручний порядок оплати адміністративних послуг тощо; 

5) відкритість інформації про адміністративні послуги, що передбачає: 

доступ до інформації, її повноту та актуальність; надання консультативної 

допомоги, в тому числі за допомогою засобів телефонного зв’язку, 

поштового зв’язку, електронної пошти; 

6) ввічливість та повага до громадянина, що включає: спокійне та 

однакове ставлення до всіх споживачів послуг, наявність належних 

побутових зручностей у приміщенні адміністративного органу тощо;  

7) професійність, що передбачає наявність у службовців відповідних 

знань та навичок, і виявляється у належному виконанні обов’язків» [182, с. 

10].  

Л.В. Прудиус вважає, що до критеріїв оцінки якості надання 

адміністративної послуги належать такі категорії як: 

1. «Якість надання послуги» – відповідність наданої адміністративної 

послуги встановленим у методиках процесів стандартам якості; 
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2. «Результативність» – ступінь досягнення цілей та реалізації 

показників політики якості органів державної влади щодо надання якісної 

адміністративної послуги. 

3. «Ефективність» – співвідношення результативності наданих 

адміністративних послуг з витраченими ресурсами [183, с. 25-26]. 

І.І. Бригілевич також узагальнює критерії оцінки якості надання 

адміністративної послуги і подає їх наступним чином: 

«1. Ефективність (результативність + своєчасність). Критерій 

результативності стосується того, чи отримано послугу й адміністративний 

акт узагалі – як результат послуги, а критерій своєчасності – терміну 

надання, що визначений законом.  

2. Доступність (зручність + відкритість). Критерій зручності 

характеризує можливість вибору способів звернення за адміністративною 

послугою, простоту процедури отримання послуги, зручність в оплаті 

адміністративної послуги. Відкритість стосується можливості одержати 

інформацію про послуги, способи та процедури надання їх.  

3. Відповідність визначає компетенції виконавця, що гарантує його 

здатність надавати таку послугу» [184]. Всі ці критерії цілком можуть бути 

застосовані до оцінки якості надання безконтактних адміністративних послуг 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, із 

деякими застереженнями щодо окремих критеріїв. Наприклад, критерій 

доступності повинен полягати у зручності користування електронним 

кабінетом, у створенні належних технічних можливостей щодо користування 

електронним кабінетом тощо. Критерій відкритості інформації про 

адміністративні послуги повинен полягати у забезпеченні вільного доступу 

до інформації про адміністративну послугу (порядок її одержання, оплата, 

строки надання) з одночасним обмеженням доступу до персональних даних 

інших користувачів електронної системи. 
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Таким чином, варто відзначити, що реформа, яка наразі триває у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в окремому 

своєму напрямку охоплює і систему суб’єктів, уповноважених надавати 

безконтактні адміністративні послуги. Особливістю даного етапу реформи є 

те, що у березні 2020 року ліквідовано Державну архітектурно-будівельну 

інспекцію (на яку було покладено раніше надання повноваження з приводу 

надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду). В той же час, варто 

відмітити те, що наразі утворено новий орган – Державну сервісну службу 

містобудування України (Держсервісбуд), яка є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який 

реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у 

видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів. Однак, нормативно закріплено, що 

Державна архітектурно-будівельна інспекція продовжує здійснювати 

повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення 

Державної сервісної служби містобудування. «Перерозподіл» повноважень, 

пов'язаний з оптимізацією центральних органів виконавчої влади у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, створює певні 

проблеми організаційного змісту у процедурі отримання безконтактних 

адміністративних послуг. 
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2.3. Алгоритм одержання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду  

 

 

Дослідження алгоритму одержання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

дозволить відобразити поетапно процедурні особливості надання таких 

адміністративних послуг, а також створить можливість відстежити які 

необхідні дії слід вчинити заявнику, щоб оперативно, ефективно, законно, 

результативно одержати безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Існування 

чіткого алгоритму одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду має переваги як 

для держави (адже дозволяє унормувати та уніфікувати таку процедуру), так 

і для приватної особи (адже спрощує розуміння процедури одержання такої 

послуги). 

Загальні правила та порядок надання адміністративних послуг 

визначені Законом України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги». 

Відповідно до ст. 9 зазначеного Закону, адміністративні послуги в 

електронній формі надаються через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні 

системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Порядок та 

вимоги інтеграції інформаційних систем державних органів та органів 

місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних 

послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері надання 

адміністративних послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1315-16#n14
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електронного урядування (Наказ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку 

інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого 

самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг» 

від 08.09.2016 р. № 1501/248 [185]). Письмова заява може бути подана 

суб’єкту надання адміністративної послуги заявником через Єдиний 

державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з 

ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого 

самоврядування. Перелік та вимоги до документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги, визначаються законом. Забороняється 

вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання 

адміністративної послуги, не передбачені законом. 

Законодавством також окремо визначені положення, що стосуються 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Так, відповідно до ст. 

17 Закону України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги», надання 

адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів звернення 

до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет 

забезпечуються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, 

який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг 

в Україні. Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг 

є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг.  

Відповідальний за адміністрування Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг визначається Кабінетом Міністрів України. Єдиний 

державний портал адміністративних послуг забезпечує: 

1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні 

послуги та про суб’єктів надання адміністративних послуг; 
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2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі 

заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних 

послуг; 

3) можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою 

засобів телекомунікаційного зв’язку; 

4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід 

розгляду їхніх заяв; 

5) можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів 

телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг; 

6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання 

адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі. 

Порядок ведення, вимоги щодо функціональних можливостей 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг, а також заходи та 

строки щодо його поетапного впровадження визначаються Кабінетом 

Міністрів України. При цьому Єдиний державний портал адміністративних 

послуг повинен забезпечувати: 

1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні 

послуги та про суб’єктів надання адміністративних послуг; 

2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі 

заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних 

послуг; 

3) можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою 

засобів телекомунікаційного зв’язку; 

4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід 

розгляду їхніх заяв; 

5) можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів 

телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг; 

6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання 

адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі. 
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Окрім того, слід зауважити, що Кабінетом Міністрів України було 

прийнято Постанову «Питання Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних 

послуг» від 04.12.2019 р. № 1137 [186], якою було затверджено Положення 

про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, відповідно до якого 

передбачено, що портал Дія призначений для реалізації права кожного на 

доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші 

публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій (у тому числі відповідно до Закону України від 02.10.2006 р. 

«Про звернення громадян»), отримання інформації з національних 

електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг, а 

також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг. Функціональна 

спрямованість Порталу Дія є досить широкою, адже він виконує такі основні 

завдання: 

1) надання електронних послуг (в тому числі адміністративних та 

інших публічних послуг) з отриманням та використанням у разі потреби 

інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка 

необхідна для надання таких послуг; 

2) створення та функціонування електронного кабінету користувача 

на веб-порталі, а також забезпечення через зазначений кабінет доступу 

користувачів до інформації з національних електронних інформаційних 

ресурсів, зокрема про особу; 

3) забезпечення користувачів інформацією про електронні та 

адміністративні послуги, а також про інші публічні послуги, надання яких 

здійснюється з використанням веб-порталу; 

4) забезпечення офіційного електронного листування під час надання 

послуг, розгляду звернень та адміністративних справ (справ, що 

розглядаються органами виконавчої влади, органами місцевого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
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самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб’єктами, які відповідно 

до закону уповноважені здійснювати публічно-владні управлінські функції, з 

метою прийняття рішень індивідуальної дії, спрямованих на набуття, зміну, 

припинення чи реалізацію прав та обов’язків особи, а також захисту її прав), 

а також під час розгляду з використанням веб-порталу інших питань; 

5) сплата адміністративного збору за надання адміністративних 

послуг, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, 

інших платежів; здійснення розрахунків за інші публічні, зокрема житлово-

комунальні, послуги; 

6) забезпечення суб’єктів звернення інформацією про перебіг та 

результати надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ у 

режимі реального часу; 

7) отримання суб’єктами звернення результатів надання електронних 

послуг, розгляду звернень та адміністративних справ; 

8) подання скарг за результатами надання послуг, розгляду звернень 

та адміністративних справ, забезпечення офіційного електронного 

листування під час проведення процедур оскарження, забезпечення 

оскаржувача інформацією про перебіг та результати розгляду скарги у 

режимі реального часу, а також отримання ним зазначених результатів; 

9) формування засобами веб-порталу, у тому числі з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія (Дія), цифрових образів документів, які 

можуть пред’являтися (надаватися) особою на смартфоні через зазначений 

мобільний додаток; 

10) проведення опитування щодо ініціатив, проектів у різних сферах 

суспільного життя; 

11) проведення моніторингу та оцінки якості послуг, які надаються з 

використанням веб-порталу, у центрах надання адміністративних послуг або 

суб’єктами розгляду звернень безпосередньо; 
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12) захист даних (у тому числі персональних) зазначеного веб-порталу 

від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації; 

13) подання електронних звернень через веб-портал; 

14) виконання інших завдань, визначених законодавством. 

Варто звернути увагу на положення Закону України від 17.10.2019 р. 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері 

будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва», яким було запроваджено низку нормативних змін у сфері 

державного архітектурного контролю і нагляду, зокрема такі зміни 

полягають у:  

- створенні Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва; 

- посилення відповідальності суб'єктів надання адміністративних 

послуг (а саме – доповнення Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [187] статтею 166-27 «Порушення законодавства у сфері 

надання адміністративних послуг», відповідно до якої порушення порядку 

надання адміністративних послуг тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; а якщо таке порушення вчинене особою, яку протягом 

року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до 

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); 

- обмеженні окремих повноважень посадових осіб державного 

архітектурно-будівельного контролю; 

- запровадженні процедури подання документів в електронній формі 

для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а 

також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів 

на тиждень; 
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- скороченні переліку документів, що подаються для отримання 

адміністративних послуг у сфері будівництва; 

- запровадженні електронної взаємодії між державними електронними 

інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адміністративних послуг у 

сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом 

«єдиного вікна»; 

- запровадженні отримання результатів надання адміністративних 

послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за 

бажанням; 

- визначенні процедури оплати адміністративних послуг у сфері 

будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за 

допомогою електронної системи; 

- запровадженні ідентифікатора об’єкта будівництва та завершеного 

будівництвом об’єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу 

об’єкта; 

- процедурі внесення до електронної системи контрольних 

примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних 

стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є 

обов’язковими для виконання відповідно до закону; 

- запровадженні відкритого доступу до інформації, яка міститься в 

електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної 

системи; 

- запровадженні єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам 

нерухомого майна. 

Так, відповідно до ст. 22-1 Закону України від 17.02.2011 р. «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Єдина державна електронна система 

у сфері будівництва – це єдина інформаційно-телекомунікаційна система у 

складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, 

відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, 

http://bit.ly/2Xg9lVY
http://bit.ly/2Xg9lVY
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використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у 

сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та 

юридичними особами, державними органами, органами місцевого 

самоврядування, центрами надання адміністративних послуг, з метою 

отримання визначених законом послуг у сфері будівництва. 

Електронна система складається з: 

1) Реєстру будівельної діяльності; 

2) електронного кабінету користувача електронної системи (далі - 

електронний кабінет); 

3) порталу електронної системи. 

Невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної 

діяльності є єдиний реєстр документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених 

документів. У електронній системі використовуються класифікатори, 

довідники, словники та бази даних, які ведуться центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері будівництва, архітектури, містобудування, а також державні та 

галузеві класифікатори, довідники, словники та бази даних, які ведуться 

іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. Держателем електронної системи є центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері будівництва, архітектури, містобудування, який вживає 

організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування 

електронної системи. 

Законодавством передбачено перелік принципів, за використання яких 

створюється та функціонує електронна система, це зокрема принципи: 
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1) автоматизації процесів створення, прийняття, збирання, 

накопичення, обробки, обліку та надання інформації (даних) у сфері 

будівництва; 

2) доступності та зручності отримання послуг у сфері будівництва; 

3) прозорості надання адміністративних послуг у сфері будівництва; 

4) обов’язковості внесення до електронної системи інформації 

(даних), змін до неї; 

5) відкритості та доступності інформації (даних) електронної системи, 

у тому числі доступності через визначені Кабінетом Міністрів України інші 

державні інформаційні системи; 

6) презумпції достовірності інформації (даних), яка міститься в 

електронній системі; 

7) гарантування державою в особі держателя електронної системи 

об’єктивності, актуальності, достовірності, повноти та захищеності 

інформації (даних), яка міститься в електронній системі, від 

несанкціонованих змін; 

8) відповідальності суб’єктів, що здійснюють внесення інформації 

(даних) до електронної системи, за достовірність та повноту внесених даних; 

9) законності одержання, зберігання, обробки та поширення 

інформації (даних), яка міститься в електронній системі; 

10) автоматизованої фіксації в електронній системі всіх дій будь-яких 

осіб з інформацією (даними), яка міститься в електронній системі; 

11) розподільного зберігання даних, що містяться в електронній 

системі, для забезпечення їх цілісності. 

Відомості, що містяться в електронній системі, є достовірними, а 

також відкритими і загальнодоступними, крім реєстраційних номерів 

облікових карток платників податків, паспортних даних, місця проживання 

фізичної особи, договорів про надання послуг, документів, поданих 

фізичними та юридичними особами для отримання послуг, визначених 
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Законом, та іншої інформації, перелік якої визначається Кабінетом Міністрів 

України в Порядку ведення електронної системи. До електронної системи не 

вносяться відомості, що становлять державну таємницю. Публічна 

інформація з електронної системи у формі відкритих даних підлягає 

оприлюдненню відповідно до Закону України від 13.01.2011 р. «Про доступ 

до публічної інформації» [188]. Інформація та документи, отримані за 

допомогою програмного забезпечення електронної системи в паперовій та 

електронній формах, мають однакову юридичну силу. 

Законом України від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (ст. 22-3) визначені положення, які регулюють статус 

електронного кабінету. Відтак, електронний кабінет є компонентом 

електронної системи, який забезпечує електронну взаємодію між фізичними 

та юридичними особами, державними органами, органами місцевого 

самоврядування, центрами надання адміністративних послуг. Призначення 

електронного кабінету нормативно визначено наступним чином: 

1) подання та отримання документів у електронній формі, пов’язаних 

з: 

- ліцензуванням господарської діяльності з будівництва об’єктів, що 

за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми 

(СС2) та значними (СС3) наслідками; 

- проведенням професійної атестації виконавців окремих видів робіт 

(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури; професійної 

атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації 

енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем; 

- внесенням відомостей про експертні організації, що здійснюють 

експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, до Реєстру 

будівельної діяльності; 

- отриманням будівельного паспорта; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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- отриманням вихідних даних (містобудівних умов та обмежень і 

технічних умов (у тому числі укладенням договорів про надання технічних 

умов відповідно до Закону України від 05.10.2017 р. «Про електронні довірчі 

послуги» [193]); 

- експертизою проектної документації на будівництво об’єктів (у тому 

числі укладенням договорів про проведення експертизи проектної 

документації на будівництво відповідно до Закону України від 05.10.2017 р. 

«Про електронні довірчі послуги» [193]); 

- оцінкою впливу на довкілля згідно із Законом України від 23.05.2017 

р. «Про оцінку впливу на довкілля» [189]; 

- отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт; 

- погодженням обґрунтованих відхилень від будівельних норм згідно з 

ч. 5 ст. 10 Закону України від 05.11.2009 р. «Про будівельні норми» [190]; 

- сертифікацією енергетичної ефективності об’єктів будівництва та 

будівель згідно із Законом України від 22.06.2017 р. «Про енергетичну 

ефективність будівель» [191]; 

- прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; 

- технічною інвентаризацією об’єктів незавершеного будівництва, 

закінчених будівництвом об’єктів та їхніх частин (житлових та нежитлових 

приміщень) (у тому числі укладенням договорів про проведення технічної 

інвентаризації відповідно до Закону України від 05.10.2017 р «Про 

електронні довірчі послуги» [193]); 

- обстеженням та паспортизацією об’єктів; 

- присвоєнням, зміною, коригуванням, анулюванням адреси об’єкта 

нерухомого майна; 

- обстеженням інженерних систем будівлі згідно із Законом України 

від 22.06.2017 р. «Про енергетичну ефективність будівель» [191] (у тому 

числі укладенням договорів про обстеження інженерних систем будівлі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17#n75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19
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відповідно до Закону України від 05.10.2017 р «Про електронні довірчі 

послуги» [193]); 

- реєстрацією саморегулівної організації у сфері архітектурної 

діяльності та делегуванням саморегулівній організації у сфері архітектурної 

діяльності повноважень на проведення професійної атестації виконавців 

окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури; 

- реєстрацією саморегулівної організації у сфері енергетичної 

ефективності; 

- реєстрацією будівельних норм; 

2) перевірки повноти та достовірності інформації, що міститься в 

заявах, повідомленнях, деклараціях та інших документах, які подаються для 

надання адміністративних та інших послуг, що надаються за допомогою 

електронної системи, шляхом електронної інформаційної взаємодії з 

електронними інформаційними системами, що становлять інформаційний 

ресурс держави; 

3) завантаження фотокарток об’єктів будівництва у визначеному 

форматі та нагадування про необхідність їх завантаження; 

4) завантаження результатів контрольного геодезичного знімання 

закінчених будівництвом об’єктів; 

5) перегляду заявником стану розгляду поданих документів у режимі 

реального часу; 

6) оплати послуг, визначених пунктом 1 цієї частини, та штрафів за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності з використанням 

платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу; 

7) повідомлення виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних 

із створенням об’єктів архітектури, про залучення їх замовником у якості 

осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд відповідно до закону, а 

також отримання від виконавців робіт (послуг) заперечення щодо такої 

інформації; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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8) направлення заяв до уповноважених органів містобудування та 

архітектури, органів державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, отримання повідомлень та документів від цих органів, у тому числі 

заяв та повідомлень про скасування містобудівних умов та обмежень, 

припинення права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт, 

зупинення підготовчих та будівельних робіт, скасування реєстрації 

декларації про готовність об’єкта до експлуатації, анулювання та поновлення 

дозволу на виконання будівельних робіт, повідомлень про здійснення заходів 

з контролю, отримання документів, які складаються під час або за 

результатами здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю/нагляду; 

9) листування з користувачами електронного кабінету (у тому числі 

повідомлення про самочинне будівництво), подання скарг на рішення, дії та 

бездіяльність органу ліцензування, експертних організацій, що здійснюють 

експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, уповноважених 

органів містобудування та архітектури, органів державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, юридичних осіб, які надають технічні 

умови, уповноважених органів, які надають висновки з оцінки впливу на 

довкілля, фахівців з аудиту енергетичної ефективності будівель, фахівців з 

обстеження інженерних систем, саморегулівних організацій у сфері 

архітектури та у сфері енергоефективності, виконавців окремих видів робіт 

(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, інших осіб, 

визначених Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення електронної 

системи, а також отримання інформації про стан їх розгляду та результати їх 

розгляду; 

10) укладення електронних договорів про надання технічних умов, 

про проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, 

про проведення технічної інвентаризації, про обстеження інженерних систем 

будівлі, про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі; 
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11) подання повідомлення про технічні помилки, виявлені в роботі 

електронного кабінету. 

Електронний кабінет може забезпечувати надання інших послуг та 

проведення інших операцій, визначених Кабінетом Міністрів України в 

Порядку ведення електронної системи. 

Користувачами електронного кабінету є замовники, орган 

ліцензування, ліцензіати, експертно-апеляційна рада з питань ліцензування, 

експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на 

будівництво об’єктів, уповноважені органи містобудування та архітектури, 

органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

юридичні особи, які надають технічні умови, уповноважені органи, які 

надають висновки з оцінки впливу на довкілля, фахівці з аудиту енергетичної 

ефективності будівель, фахівці з обстеження інженерних систем, 

саморегулівні організації у сфері архітектури, виконавці окремих видів робіт 

(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, суб’єкти 

нормування у будівництві, інші державні органи, фізичні та юридичні особи, 

визначені Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення електронної 

системи, та користувачі, які пройшли процедуру ідентифікації та 

автентифікації. Підключення та доступ користувачів до електронного 

кабінету здійснюються безоплатно. Користувачі електронного кабінету 

отримують доступ до електронного кабінету після проходження процедури 

ідентифікації та автентифікації через державну інтегровану систему 

електронної ідентифікації. 

Однак, слід додати, що положення Закону України від 17.02.2011 р. 

«Про регулювання містобудівної діяльності», які стосуються Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва, Реєстру будівельної 

діяльності, Електронного кабінету, Порталу електронної системи, подання 

документів для отримання адміністративних та інших визначених законом 

послуг у сфері будівництва та отримання результатів їх розгляду не 
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застосовуються з 01.12.2019 р. по 30.11.2020 р., а окремі положення не 

застосовуються по 30.11.2021 р. 

Окремим нормативно правовим актом визначено механізм 

функціонування, завдання та функціональні можливості електронного 

кабінету у сфері містобудівної діяльності, а також електронний 

документообіг через електронний кабінет під час здійснення ліцензування 

господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними 

(СС3) наслідками, надання/отримання послуг з питань декларативних і 

дозвільних процедур у будівництві, з питань здійснення заходів державного 

архітектурно-будівельного контролю та щодо отримання консультацій із 

зазначених питань. Таким нормативно-правовим актом є Порядок 

функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності, 

затверджений Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 

від 02.12.2019 р. № 285 [192]. Цим порядком закріплено: 

- перелік послуг, які надають органи державного архітектурно-

будівельного контролю через електронний кабінет;  

- завдання та функціональні можливості електронного кабінету;  

- загальні вимоги до оформлення електронних документів, інформації, 

відомостей (даних) та їх обробки в електронному кабінеті;  

- права доступу користувачів до електронних документів, інформації, 

відомостей (даних) в електронному кабінеті;  

- загальні вимоги до заповнення та розгляду / автоматичного 

опрацювання електронних документів в електронному кабінеті;  

- функціонування електронного кабінету під час здійснення 

декларативних і дозвільних процедур у будівництві щодо виконання 

підготовчих та будівельних робіт; 

- функціонування електронного кабінету щодо прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів тощо. Доступ до 
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електронного кабінету здійснюється через веб-сайт, який має офіційну 

адресу в мережі Інтернет – https://e-dabi.gov.ua/. 

Таким чином, з урахуванням положень законодавства, можна 

запропонувати наступний алгоритм одержання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, який охоплює такі етапи:  

1) отримання інформації про послугу. Цей етап ґрунтується на 

положеннях Закону України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги», 

де у ст. 6 передбачено, що суб’єкти звернення мають право на безоплатне 

отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що 

забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Реєстру 

адміністративних послуг, розміщеного на Урядовому порталі, 

функціонування телефонної довідки та інформування таких суб’єктів через 

засоби масової інформації. Тобто, особа, яка має бажання і намір одержати 

безконтактні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, має можливість у будь-якій формі (на 

сайті, за допомогою телефонної довідки, шляхом ознайомлення з 

розробленими інструкціями тощо) одержати інформацію про таку послугу. 

Для цього суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити 

доступ до будь-якої інформації, що визначає порядок надання 

адміністративної послуги (інформаційні стенди, зразки документів, веб-

сайти, функціонування засобів телекомунікації (зокрема, телефону, 

електронної пошти, інших засобів зв’язку), довідково-інформаційні 

матеріали тощо. Також тут варто згадати про інформаційну і технологічну 

картку адміністративної послуги, які розробляються суб’єктом надання на 

кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону. 

Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб’єктом 

надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці 

здійснення прийому суб’єктів звернень і містить інформацію про: 
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- суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центр надання 

адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, 

телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту); 

- перелік документів, необхідних для отримання адміністративної 

послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформацію про 

умови чи підстави отримання адміністративної послуги; 

- платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та 

порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну 

послугу; 

- строк надання адміністративної послуги; 

- результат надання адміністративної послуги; 

- можливі способи отримання відповіді (результату); 

- акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання 

адміністративної послуги. 

Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію 

про порядок надання адміністративної послуги. У технологічній картці 

адміністративної послуги зазначаються: 

- етапи опрацювання звернення про надання адміністративної 

послуги; 

- відповідальна посадова особа; 

- структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення); 

- строки виконання етапів (дії, рішення). 

Тобто, можна стверджувати, що законодавством гарантовано право 

суб’єкта одержання безконтактної адміністративної послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду ознайомитися з 

усією інформацією щодо її надання (строки, платність, необхідні документи, 

особливі умови тощо); 

2) створення персонального електронного кабінету. Слід зауважити, 

що електронний кабінет створюється для одержувачів послуг та 
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використовується як механізм спілкування між заявником та надавачем 

послуг. Створення персонального електронного кабінету передбачене 

Порядком функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної 

діяльності, затверджений Наказом Міністерства розвитку громад та 

територій України від 02.12.2019 р. № 285. Створення електронного кабінету 

суб’єкта звернення завершується накладенням ним власного кваліфікованого 

електронного підпису чи електронної печатки з дотриманням вимог 

законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Відповідно до Закону 

України від 05.10.2017 р. «Про електронні довірчі послуги» [193], 

кваліфікований електронний підпис – це удосконалений електронний підпис, 

який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного 

підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. За 

його допомогою можна підписувати документи, користуватись електронними 

послугами тощо. Документи, підписані електронним підписом, мають таку 

саму юридичну силу, як і звичайні; 

3) проведення ідентифікації особи – процедура розпізнавання особи. 

На даному етапі використовуються різні дані та показники для того, щоб 

ідентифікувати дійсного суб’єкта одержання електронних адміністративних 

послуг. Так, за даними сайту Інтегрованої системи електронної ідентифікації, 

вона можлива за такими параметрами: 

- ідентифікація за електронним підписом – цей спосіб передбачає 

використання особою електронного підпису (особистого або юридичної 

особи), який має вигляд окремого файлу або зберігається на захищеному 

носії чи записаний на ID-картку. Система автоматично перевіряє 

електронний підпис та статус сертифікату за інформацією від 

Акредитованого центру сертифікації ключів, що й дозволяє ідентифікувати 

особу;  

- ідентифікація за BankID – це спосіб електронної ідентифікації осіб 

за допомогою їхніх даних у банку, де вони обслуговуються. Сервіс надається 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjH2Nut2cfpAhXEDewKHc3fBxMQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597_%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2587%25D1%2596%25D0%25B2&usg=AOvVaw0ASU4OvEjRYf6nCm8QubQJ
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Національним банком України та можливий лише для клієнтів тих банків, які 

його підтримують. Перелік постійно оновлюється. Після обрання свого 

банку, особа буде переадресована на його сайт. Отримавши логін, пароль, 

номер картки, система дістане згоду на передання персональних даних, що 

дозволить ідентифікувати особу;  

- ідентифікація за MobileID – це спосіб електронної ідентифікації 

осіб за допомогою оператора мобільного зв’язку. Скористатись таким 

способом ідентифікації можна лише за умови, якщо SIM-карта містить 

електронний підпис;  

4) подача необхідних документів, визначених законодавством для 

отримання відповідної адміністративної послуги. Відбувається подача заяв та 

документів одержувачем адміністративної послуги в електронному вигляді 

через електронний кабінет. Електронний підпис засвідчує автентичність 

документів; 

5) безпосереднє отримання результату адміністративної послуги. 

Відбуватиметься в персональному кабінеті шляхом надання результату 

послуги в електронному вигляді (успішне внесення інформації з 

повідомлення до Єдиного реєстру Держархбудінспекції, успішне внесення 

інформації з декларації до Єдиного реєстру тощо). Можна говорити про те, 

що цим етапом може завершуватись успішне надання відповідної 

адміністративної послуги; 

6) за необхідності – зворотній зв’язок (додаткові запитання, 

роз’яснення, скарги тощо), який здійснюється також в електронному режимі. 

Цей етап не є обов’язковим, носить факультативний характер і 

застосовується за необхідності, або при наявності бажання особи. 

Таким чином, з урахуванням зазначеного, варто відмітити істотне 

розмаїття нормативно-правових актів, які регулюють питання одержання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, що істотно ускладнює користування ними 
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особою-потенційним одержувачем безконтактної адміністративної послуги. 

Умовно алгоритм одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду можна 

відобразити сукупністю наступних дій: 1) отримання інформації про послугу; 

2) створення персонального електронного кабінету для можливості 

одержання адміністративної послуги; 3) проведення ідентифікації особи 

(процедури розпізнавання особи); 4) подача необхідних документів, 

визначених законодавством для отримання відповідної адміністративної 

послуги; 5) безпосереднє отримання результату адміністративної послуги 

(також в електронному вигляді; 6) зворотній зв’язок (за необхідності). 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є 

адміністративною процедурою, тобто визначеним законодавством порядком 

здійснення сукупності дій, послідовно вчинених органом державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, і прийнятих процедурних 

рішень з розгляду та вирішення адміністративної справи. Ознаками 

адміністративної процедури надання безконтактних адміністративних послуг 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є: 1) 

офіційний характер (здійснюється суб’єктами публічної адміністрації); 2) 

нормативний характер (визначається нормами адміністративно-процедурного 

законодавства); 3) становить визначений порядок здійснення певних дій; 4) 

публічна сфера здійснення; 5) застосування електронно-комунікаційних 
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технологій для взаємодії між суб’єктом надання і одержання; 6) 

оперативність та економність у застосуванні. 

2. Відзначено, що реформа, яка наразі триває у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду в окремому своєму 

напрямку охоплює і систему суб’єктів, уповноважених надавати безконтактні 

адміністративні послуги. Особливістю даного етапу реформи є те, що у 

березні 2020 року ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію 

(на яку було покладено раніше надання повноваження з приводу надання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду). В той же час, наразі утворено новий 

орган – Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд), 

яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку 

громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання 

(отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) 

документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Однак, 

нормативно закріплено, що Державна архітектурно-будівельна інспекція 

продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення 

заходів з утворення Державної сервісної служби містобудування. 

«Перерозподіл» повноважень, пов'язаний з оптимізацією центральних 

органів виконавчої влади у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду створює певні проблеми організаційного характеру у 

процедурі отримання безконтактних адміністративних послуг. 

3. З урахуванням аналізу нормативних положень, відмічено істотне 

розмаїття нормативно-правових актів, які регулюють питання одержання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, що істотно ускладнює користування ними 
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особою-потенційним одержувачем безконтактної адміністративної послуги. 

Умовно алгоритм одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду можна 

відобразити сукупністю наступних дій: 1) отримання інформації про послугу; 

2) створення персонального електронного кабінету для можливості 

одержання адміністративної послуги; 3) проведення ідентифікації особи 

(процедури розпізнавання особи); 4) подача необхідних документів, 

визначених законодавством для отримання відповідної адміністративної 

послуги; 5) безпосереднє отримання результату адміністративної послуги 

(також в електронному вигляді; 6) зворотній зв’язок (за необхідності). 
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РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО 

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ 

 

 

У роботі вже проаналізовано загально-теоретичні питання та 

процедурно-практичні особливості надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

проте варто зосередити свою увагу на проблемних аспектах, які можуть 

супроводжувати таку процедуру. Наразі досить актуальним питанням є 

реформування сфери державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, невід’ємною частиною якої є надання безконтактних 

адміністративних послуг. Насьогодні продовжуються процеси 

«перетворення» державних органів, уповноважених виконувати свої функції 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, триває 

робота щодо внесення відповідних змін до законодавства. Окремим 

напрямом відповідної реформи є цифрова трансформація відносин у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (зокрема й щодо 

надання безконтактних адміністративних послуг).  

Ведучи мову про проблеми надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

слід звернутись до загальної статистики оцінки населенням України якості 

надання адміністративних послуг взагалі. Так, відповідно до Дослідження, 

проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно 

з соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 р. на 

замовлення Центру політико-правових реформ у межах проекту «Посилення 

ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і 

якості державної влади», що здійснюється за підтримки Європейського 

Союзу, респонденти оцінюють якість надання адміністративних послуг в 
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Україні на задовільному рівні. Так його оцінили 37% опитаних. При цьому, 

оцінка якості надання адміністративних послуг суттєво покращилась з часом: 

добру, або дуже добру оцінку поставили майже 19% респондентів (у 2015 

році менше 14%, у 2014 році – лише 5%). Кількість негативних оцінок впала 

до 16% (у 2015 році було 32%, а у 2014 році – майже 40%). Серед тих 

респондентів, які безпосередньо звертались до органів влади за 

адміністративними послугами задоволеними залишились більше половини – 

51%. Раніше, у 2015 році цей показник становив 42%, а ще роком раніше 30% 

[194]. Таким чином, варто відзначити загальну позитивну тенденцію щодо 

оцінки якості надання адміністративних послуг їх споживачами. 

В той же час, одним із пріоритетних завдань діяльності Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України є створення Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва, що може значно розширити 

можливості для приватних осіб (учасників ринку будівництва), скоротити їх 

час на проходження обов’язкових процедур, визначених законодавством, 

дозволить зробити таку процедуру більш прозорою і доступною [195]. 

Суб’єктами, які задіяні у процесі діджиталізації будівельної галузі є органи 

державної влади, а також неурядові організації, серед яких: 

- Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган державної 

влади України, який уповноважений ухвалювати закони і має колегіальну 

структуру. Окремі повноваження Верховної Ради України, які передбачені 

Конституцією України, також мають безпосереднє відношення до процесії 

діджиталізації будівельної галузі (наприклад, затвердження Державного 

бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням 

Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його 

виконання; затвердження загальнодержавних програм економічного, 

науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 

охорони довкілля; розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України тощо); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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- Президент України як глава держави, що виступає від її імені. 

Президент України підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 

має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім 

законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням 

їх на повторний розгляд Верховної Ради України. Президент України на 

основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і 

розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України і вже 

було наведено велику кількість нормативних документів, виданих 

Президентом України з приводу діджиталізації будівельної галузі; 

- Кабінет Міністрів України (вищий орган у системі органів 

виконавчої влади). Кабінет Міністрів України відповідальний перед 

Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і 

підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією 

України. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової, 

цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й 

зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони 

природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє і здійснює 

загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і 

культурного розвитку України; утворює, реорганізовує та ліквідовує 

відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої 

влади тощо; 

- Міністерство розвитку громад та територій України (головний орган 

у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну регіональну політику, державну політику у сфері 

розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та 

адміністративно-територіального устрою, державну житлову політику і 

політику у сфері благоустрою населених пунктів, державну політику у сфері 

житлово-комунального господарства, державну політику у сфері поводження 

https://www.minregion.gov.ua/
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з побутовими відходами, державну політику у сфері будівництва, 

містобудування, просторового планування територій та архітектури, 

державну політику у сфері технічного регулювання у будівництві, а також 

забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального 

господарства та у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель); 

- Міністерство цифрової трансформації України (центральний орган 

виконавчої влади, є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, 

цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, 

розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері розвитку 

цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, 

розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та 

інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 

Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері 

надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних 

довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії); 

- Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office, 

скорочено BRDO) – незалежний експертно-аналітичний центр, який 

фінансується Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи 

EU4Business. Створений за ініціативи Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі та за фінансової підтримки міжнародних донорів. Діяльність Офісу 

націлена на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості 

України, стимулювання розвитку підприємництва та налагодження 

публічного діалогу між бізнесом та владою; 

- Проект USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах / TAPAS» (загальною метою проекту є фінансова 

підтримка громадян України та українського уряду у боротьбі з корупцією в 
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ключових послугах та службах публічного управління, а також утворення 

довіри українців до уряду на основі продемонстрованих прозорості, 

підзвітності та покращеної якості послуг. Ця підтримка має на меті 

імплементацію видимих та успішних реформ у публічному управлінні та 

послугах для знищення корупції в таких ключових сферах як електронні 

публічні закупівлі, відкриті дані та електронні сервіси) тощо. Виконання 

своїх повноважень зазначеними суб’єктами направлене на реалізацію 

напрямів реформи цифрової трансформації у будівельній галузі. 

Те, що одним з основних напрямів удосконалення системи надання 

адміністративних послуг є розгортання процесів цифрової трансформації, 

підтверджує і дослідження, проведене та видане за загальною редакцією В.П. 

Тимощука, О.В. Курінного, де зазначено, що «основними напрямами 

активності з проблематики «публічних послуг» у розвинених країнах були і 

залишаються: 1) створення найзручніших та найдоступніших умов для 

отримання послуг споживачами (в тому числі розвиток ідеї інтегрованих 

офісів – англ. one-stop-shop, нім. – Burgerburo; Burgeramt); 2) пошук 

оптимального суб’єкта надання послуг (створення «виконавчих агенцій», 

«роздержавлення» послуг/приватизація, використання методів приватного 

сектору у публічних інституціях тощо); 3) впровадження інформаційних 

технологій для надання послуг. Це стосується як електронізації окремих 

послуг, так і створення веб-порталів, присвячених публічним послугам 

(наприклад, портал – www.service-public.fr (Франція), www. 

servicecanada.gc.ca (Канада))» [196, с. 11]. З урахуванням цього, важливим 

аспектом є врахування позитивного зарубіжного досвіду у сфері, що 

досліджується. Використання конкретних і ефективних зарубіжних здобутків 

у сфері надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, запозичення такого 

зарубіжного досвіду законодавчого врегулювання, імплементація 

відповідних норм у вітчизняну систему законодавства є одним із можливих 
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шляхів подальшого вдосконалення як сфери публічного адміністрування, так 

і будівельної сфери. Однак, слід одразу застерегти, що варто уникати 

«сліпого» запозичення зарубіжного досвіду, адже це є неефективним і 

навпаки може створювати істотні проблеми у регулюванні того чи іншого 

виду правовідносин. Так, у навчально-методичному виданні за загальною 

редакцією С.А. Чукут та О.В. Загвойської, зібрані кращі зарубіжні практики 

впровадження електронного урядування [197]. За даними цього видання, 

Австралія за індексом розвитку електронного урядування посідає 8 місце у 

світі, причому поступається деяким країнами за рейтингом фактично через 

недостатню обізнаність громадян та недостатнє користування громадянами 

електронними послугами та засобами телекомунікації. У 2001 році створено 

сайт міста Сідней – The Official Website of Sydney 

(http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/) – з метою забезпечення громадян 

інформаційними послугами міської адміністрації. Місто надає велику 

кількість загальноінформаційних послуг: містобудівний контроль і зонування 

при плануванні будівництва; інформація щодо утилізації відходів і повторної 

переробки; надання електронних дозволів на паркування; оплата 

комунальних платежів та податків; електронні карти; дозволи на проведення 

заходів у парках міста тощо. У Німеччині діє проект SAGA (Standards and 

Architecture for e-government Applications), який є одночасно і методикою 

розробки, і описом реалізації електронного уряду Німеччини (перекладається 

як «Стандарти та архітектура прикладних систем електронного уряду»). У 

грудні 2003 р. була опублікована вже друга версія цього документа 

(http://www.kbst.bund.de/saga). Портал федерації (www.bund.de) є точкою 

централізованого доступу до послуг та інформації органів федерального 

управління Німеччини, а також інших громадських установ. Інформація 

німецькою мовою розподілена, зокрема, за великими темами, комерційними 

та іншими розділами. Великими розділами є такі важливі події і теми, як, 

наприклад, «Робота і професія», «Будівництво» або «Пенсія», за яким особи 

http://www.kbst.bund.de/saga
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мають доступ до інформації про послуги органів громадського управління. У 

2001 р. були здійснені близько 290 тис. будівельних проектів, що потребують 

реєстрації. Дозволи на будівництво необхідні для кожного з цих проектів. 

Цей портал пропонує свої послуги саме в цьому напрямку. У Норвегії 

офіційний веб-сайт уряду – http://www.regjeringen.no функціонує діє як 

служба інформації в Інтернеті, яка всебічно висвітлює діяльність міністерств 

і посадовців, наближає послуги до громадян та забезпечує діалог між 

громадськістю та виконавчою владою. Серед послуг електронного уряду 

Норвегії передбачено розділ «Заявка на дозвіл будівництва». У Південній 

Кореї діє проект «Кібер-Корея ХХI століття», на базі якого здійснювалася 

координація процесів розробки, поширення та використання інформаційних 

технологій на загальнонаціональному рівні. За підсумками реалізації заходів 

такої програми сферу публічного управління було оснащено комп'ютерами 

на 94,2%. Істотні зрушення були досягнуті також у корпоративному (68%) і 

приватному секторах (54,4%). Водночас по галузях економіки 

інформатизація проходила не зовсім рівномірно: було комп'ютеризовано 46% 

підприємств промислового виробництва і 79,5% будівельних компаній. При 

цьому до Інтернету було підключено 70,6% підприємств сільського 

господарства, 84,7% – промисловості, 99% – будівництва. «Універсами 

послуг» в Німеччині є візитною карткою адміністрації (відображають її імідж 

у громадськості), оскільки саме в них відбувається до 80 % контактів 

адміністрації з приватними особами. Створення таких універсамів триває в 

середньому один-два роки (залежно від того, чи потрібно проводити 

будівельні роботи). Важливими кроками у цьому процесі є: добір та 

перебудова приміщень; визначення завдань універсаму послуг; підбір 

персоналу на добровільних засадах через подання заяв; визначення годин 

прийому; налагодження найсучаснішої системи інформаційних технологій та 

комунікативного обладнання. Кожен «універсам послуг» ухвалює рішення 

про спектр послуг, які ним будуть надаватися. У Німеччині такий перелік 
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включає послуги, які є часто затребуваними та надання яких не вимагає 

тривалого опрацювання. Варто постійно переглядати прийнятий перелік, із 

тим щоб інтегрувати в «універсам послуг» функції інших структур 

(наприклад, консультаційні пункти для пенсіонерів тощо). Як правило, 80 % 

послуг універсамів складають видача посвідчень особи та паспортів, 

реєстрація про прибуття (вибуття), перереєстрація, надання податкових 

карток. У середніх і невеликих містах (від 25 000 жителів), у яких немає 

служби реєстрації транспортних засобів, універсами часто надають також і 

послуги, віднесені до компетенції цієї служби. Передача в офіс для громадян 

цієї служби здійснюється на основі адміністративної угоди. Решта послуг (20 

%), що надаються в універсамах: загальні довідки та надання консультацій; 

видача формулярів заявок інших відомств; засвідчення документів; бюро 

знахідок (прийняття загублених речей та їх продаж через аукціони), продаж 

квитків та мішків для сміття; інформація для туристів та гостей; надання 

інформаційних матеріалів інших установ, продаж карт міст, книжок, 

рекламної продукції тощо. Слід зазначити, що в «універсамах послуг» 

Німеччини не надаються соціальні послуги, дозволи на будівництво та 

послуги реєстрації актів цивільного стану, що пояснюється особливостями 

законодавства (за соціальні питання відповідає держава) та акцентом на 

«швидкі» послуги. Специфікою Німеччини є те, що для соціальних послуг та 

послуг у сфері будівництва існують спеціальні аналогічні за методами роботи 

установи [50, с. 77-78]. 

Варто відмітити, що в Україні велика частина роботи (нормативного 

та організаційного характеру) над електронною системою у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду вже проведена. Однак, варто 

виокремити позитивні моменти такої процедури, а також виявити, які 

негативні аспекти можуть виникнути під час реалізації окремих заходів такої 

реформи. Так, до позитивних аспектів впровадження реформи щодо 
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цифрової трансформації відносин у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду можна віднести:  

- автоматизація всіх адміністративних та інших послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, за винятком 

отримання містобудівних умов та обмежень, отримання технічних умов, 

проведення технічної інвентаризації, ведення електронних журналів 

авторського та технічного нагляду;  

- створення декількарівневої електронної системи для надання 

безконтактних адміністративних послуг, яка буде складатися із: 1) 

Електронного кабінету забудовника; 2) Реєстру будівельної діяльності; 3) 

Порталу електронної системи. За анонсованими урядовими прогнозами, 

«електронна система буде об’єктоорієнтованою: надаватиме можливість як 

здійснювати пошук за окремими видами документів, сукупністю цих 

документів за певний період, так і отримувати повну інформацію щодо 

певного об’єкта будівництва. Серед відомостей будуть: видані технічні 

умови, видані містобудівні умови та обмеження, документи, що дають право 

на виконання будівельних робіт, перевірки, штрафи, технічна інвентаризація 

та інша інформація щодо життєвого циклу об’єкта. Також буде відображена 

на загальнодоступній карті інформація про те, що на тій чи іншій земельній 

ділянці здійснюється будівництво» [198]; 

- зменшення часу на оформлення певних документів, що автоматично 

зменшить і затрати інших ресурсів (грошових, майнових, трудових тощо);  

- мінімізація будь-яких корупційних проявів і впливів чиновників на 

прийняття рішень, адже за підрахунками Офісу ефективного регулювання, 

рівень корупційної складової на надання дозволів на сьогодні складає 

близько 3 мільярдів гривень щорічно; 

- сприяння підняттю України у рейтингу Doing Business (рейтинг 

простоти ведення підприємницької діяльності, дозволяє визначити якість 

правил регулювання підприємницької діяльності, що підвищують чи 
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обмежують ділову активність) за будівельним показником. Світовий банк 

розраховує цей індекс від 2003 року за такими критеріями, як легкість 

відкриття нового бізнесу, отримання дозволу на будівництво, реєстрація 

власності, отримання позики, захист прав інвесторів, сплата податків, 

законодавчий захист контрактів, тощо [199]; 

- направленість на прозорість та «привабливість» вітчизняного ринку 

будівництва для капіталовкладень, а роботу на ньому – в рази зручнішою. Як 

комерційний сектор, так і громадськість зможуть оперативно на перших 

етапах бачити інформацію про наявні дозволи, не ускладнюючи такий процес 

«бюрократичними» процедурами та «затягуванням строків»;  

- спрощення процедури залучення міжнародних інвесторів, які 

зможуть більш якісно прогнозувати ризики вкладених інвестицій, а також 

можливість кінцевих інвесторів (наприклад, власників квартир) перевіряти 

статус забудовників більш глобально; 

- можливість покращення взаємодії всіх учасників будівництва, адже 

система дозволяє спілкуватися, вирішувати проблемні питання, відповідати 

на поширені зауваження із специфічних питань на єдиній платформі; 

- докорінна перебудова системи надання безконтактних 

адміністративних послуг органами державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, адже одночасно із запровадженням електронної 

системи переглядається комплекс самих процедур та документообігу за 

процесами;  

- залучення широкого кола осіб до користування системою (серед 

яких органи публічної адміністрації; ліцензіати; експертні організації; 

виконавці робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури; 

фахівці з аудиту енергетичної ефективності; фахівці з обстеження 

інженерних систем; фахівці з технічної інвентаризації; організації, які 

надають технічні умови (водопостачання, тепло-, електро- і газопостачання, 

водовідведення тощо); саморегулівні організації у сфері архітектурної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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діяльності та енергетичної ефективності; вищі навчальні заклади, які 

проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність 

із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем 

будівель тощо); 

- наявність публічної інформаційної частини (портал), якою зможе 

користуватися будь-яка особа. Відомості системи будуть відкритими і 

загальнодоступними (окрім персональних даних). 

Урядовці, у свою чергу, наголошують на тому, що «впровадження 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за європейськими 

стандартами дозволить 24 години на добу і 7 днів на тиждень подавати 

документи і отримувати послугу в електронній формі. Така інновація 

впроваджується з метою мінімізації впливу чиновника та корупційної 

складової» [200]. 

В той же час, варто зосередити увагу і на проблемних аспектах, які 

можуть бути пов’язаними із процесами впровадження реформи щодо 

цифрової трансформації відносин у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду. Комплекс таких проблем можна умовно 

поділити на три групи: 

1) проблеми нормативного характеру. Мова йде про системну 

недосконалість законодавства, яке регулює надання адміністративних послуг 

взагалі, та у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду зокрема. Можна відмітити низку «застарілих» норм, які орієнтовані 

на домінування принципів «особистих візитів» та «паперових» погоджень під 

час надання таких адміністративних послуг. Це викликає необхідність 

системного перегляду нормативно-правової бази у сфері надання 

безконтактних адміністративних послуг. Також варто звернути увагу на 

відсутність єдиних загальнодержавних стандартів функціонування систем 

електронного документообігу, уніфікованих вимог до програмного 

забезпечення, що ускладнює процес запровадження внутрішніх систем 
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електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також інтеграцію цих систем. Такі стандарти 

функціонування електронних системи повинні бути універсальними і 

поширювати свою дію на всі безконтактні адміністративні послуги, в тому 

числі і на ті, що надаються у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. Це значно спростить процедуру одержання таких 

електронних послуг. Також в цій групі проблем варто звертати увагу і на 

особливості вітчизняного законодавства про електронний документообіг та 

електронний підпис. Окремо слід звернути увагу і на істотну розпорошеність 

«будівельних норм», які містяться у великій кількості нормативно-правових 

актів. У зв’язку із цим вже висловлюються думки із приводу «розробки та 

прийняття Будівельного кодексу України, який охоплював усі питання 

діяльності галузі. В подальшому реалізація цього питання створить 

передумови для активного розвитку будівельної сфери та зробить її 

конкурентоспроможною на міжнародному ринку» [201, с. 14]. Навіть у 

науковій літературі можна зустріти орієнтовну структуру такого кодексу:  

«Розділ І. Загальні положення (визначаються терміни та визначення, 

які використовуються в цьому документі, а також сфера застосування 

документа, суб’єкти та об’єкти діяльності у сфері будівництва, архітектури, 

містобудування та промисловості будівельних матеріалів).  

Розділ ІІ. Нормативне забезпечення будівельної галузі (визначається 

структура нормативного забезпечення, коло питань, які регулюються різними 

видами документів, система технічного регулювання галузі, правові основи 

здійснення процедур формування нормативного забезпечення, в тому числі 

щодо підтвердження відповідності, легалізації продукції будівельного 

призначення тощо).  

Розділ ІІІ. Планувальне регулювання діяльності (визначаються 

правові засади здійснення планування територій від загальнодержавного 
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рівня до локального, визначення повноважень центральних і місцевих 

органів влади, громадських об'єднань, юридичних і фізичних осіб).  

Розділ IV. Створення об'єктів будівництва (встановлюються вимоги 

до кожного з етапів створення об’єкта будівництва – від вишукувальних 

робіт до здачі об’єкта в експлуатацію). 

Розділ V. Введення об’єкта будівництва в експлуатацію (визначаються 

правові засади прийняття об’єктів в експлуатацію). 

Розділ VI. Експлуатація об’єктів нерухомості (визначаються 

організаційно-правові засади організації експлуатації об’єктів нерухомості, в 

тому числі питання, пов’язані з ремонтом, капітальним ремонтом, 

реконструкцією та реставрацією об’єкта). Розділ VII. Виведення з 

експлуатації об’єкта нерухомості (встановлюються правові засади виведення 

з експлуатації (ліквідації) об’єкта нерухомості). 

Розділ VIII. Заключні положення» [201, с. 13-14]. Цілком доцільним 

видається доповнення цієї структури окремим розділом із назвою 

«Адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду», в якому детально визначити особливості і порядок 

надання безконтактних адміністративних послуг;  

2) проблеми технічного характеру. Ці проблеми полягають у 

наявності технічних складностей доступу до системи за максимальної 

автоматизації процесів. Мова йде про технічні потужності як користувачів 

системи, так і держателя системи. Необхідно визнати, що «розвиток 

електронних послуг в Україні також стримує невисокий рівень 

комп’ютеризації домогосподарств, нерівномірний та недостатній рівень 

проникнення Інтернет в Україні, недостатній рівень комп’ютерної 

грамотності, а також обізнаності населення щодо можливостей та переваг 

отримання адміністративних послуг в електронній формі» [138, с. 89]. В той 

же час, слід звернути увагу і на вагомі часові та трудові затрати, адже для 

впровадження нормальної діяльності електронної системи виникає нагальна 
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необхідність «оцифрувати» велику кількість документації, автоматизувати 

процеси надання дозволів. Окрім того, важливе місце займає вирішення 

питання щодо виключення несанкціонованого доступу до системи та 

використання її даних в корисливих цілях, що може порушувати права та 

інтереси належних користувачів системи. М.О. Репецька наголошує на тому, 

що «ключовим аспектом організації системи електронних адміністративних 

послуг є розвиток інформаційної інфраструктури. Зокрема, уніфікація 

інформації у різних державних інформаційних системах, посилення 

контролю за процесами створення баз даних у різних органах публічної 

адміністрації, забезпечення єдиних стандартів та сумісність ресурсів, які 

використовуються органами публічної адміністрації, створення єдиного 

механізму міжвідомчого обміну даними в електронній формі (тому відомості 

в державних інформаційно-аналітичних системах залишаються 

недоступними для інших органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, що унеможливлює їх використання), посилення захисту 

публічних реєстрів та інформації, зокрема і персональної» [202, с. 102]. Тут 

слід звернути увагу на недостатній рівень захисту інформації в системах 

електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Саме тому задля вирішення таких проблем, обов’язковим є 

забезпечення надвисокого рівня безпеки і автономності; 

3) проблеми суб’єктивного характеру. Тут слід відмітити умовну 

«інертність» мислення щодо можливості одержання адміністративних послуг 

в електронному форматі, небажання відкинути застарілі, але звичні підходи 

(які вироблені роками і полягають в обов’язковому особистому зверненні до 

органу державної влади). Адже досить «незвичним» є формат електронного 

звернення за одержанням адміністративної послуги, що може впливати на 

рівень користування ними. Окремо варто відмітити можливу неготовність 

реєстраторів до роботи з новою системою, у нових умовах, з урахуванням 

нових правил та порядку через усталені традиції ведення документообігу в 
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паперовій формі в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування.  

В той же час, такі проблеми цілком підлягають врегулюванню. 

Вирішення комплексу зазначених проблем можна запропонувати із 

використанням наступних інструментів:  

- визначити в єдиному нормативно-правовому акті положення про 

порядок одержання безконтактних адміністративних послуг (які б 

поширювали свою дію і на сферу державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду); 

- закріпити на законодавчому рівні та запровадити єдині 

загальнодержавні стандарти функціонування систем електронного 

документообігу органів державної влади задля поліпшення системи надання 

безконтактних адміністративних послуг, в тому числі і у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

- забезпечити нормативно та технічно перехід органів публічного 

адміністрування (серед яких і органи державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду) на електронний документообіг та впорядкування 

роботи з електронними адміністративними послугами; 

- забезпечити належне фінансування (із державного бюджету та із 

залученням додаткових ресурсів) впровадження електронних 

адміністративних послуг в Україні; 

- розробити ефективні механізми захисту інформації, а також 

процедури електронної ідентифікації одержувачів адміністративних послуг в 

електронній формі з метою безпечного користування електронними 

сервісами надання адміністративних послуг; 

- провести спеціальне навчання (підвищення кваліфікації) 

представників публічної адміністрації з питань електронного урядування та 

специфіки надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 
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- забезпечити впорядкування роботи електронного кабінету у сфері 

містобудівної діяльності на підставі консультацій із практичними 

користувачами по всій країні (задля накопичення досвіду та з метою 

усунення всіх можливих ризиків й загроз; 

- впровадити широке коло заходів з інформування населення щодо 

можливостей та переваг отримання адміністративних послуг в електронній 

формі з метою стимулювання попиту на користування електронними 

сервісами; 

- запровадити систему пільг для осіб, які одержують безконтактні 

адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 

Таким чином, варто підсумувати, що проведення реформи цифрової 

трансформації відносин у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду (зокрема й щодо надання безконтактних 

адміністративних послуг) є суттєвим кроком вперед у розвитку 

взаємовідносин приватних і публічних осіб щодо надання і отримання 

адміністративних послуг. Впровадження такої реформи безумовно слід 

визнати позитивним явищем і для держави, і для суспільства. Окрім низки 

позитивних моментів, слід відзначити і наявність певного переліку проблем, 

які «гальмують» цей процес. Основою вирішення проблем надання 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду в електронній формі повинен бути комплексний підхід, 

що включатиме низку заходів, направлених на усунення нормативних, 

технічних проблем та проблем так званого суб’єктивного характеру.  

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 



165 

 

 

Проведення реформи цифрової трансформації відносин у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (зокрема й щодо 

надання безконтактних адміністративних послуг) є суттєвим кроком вперед у 

розвитку взаємовідносин приватних і публічних осіб щодо надання і 

отримання адміністративних послуг. Впровадження такої реформи 

безумовно слід визнати позитивним явищем для держави і для суспільства, 

адже має значні переваги (автоматизація всіх адміністративних та інших 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

створення декількарівневої електронної системи для надання безконтактних 

адміністративних послуг; зменшення часу на оформлення певних документів, 

що автоматично зменшить і затрати інших ресурсів (грошових, майнових, 

трудових тощо); мінімізація будь-яких корупційних проявів і впливів 

чиновників на прийняття рішень; сприяння підняттю України у рейтингу 

Doing Business; направленість на прозорість та «привабливість» вітчизняного 

ринку будівництва для капіталовкладень, а роботу на ньому – в рази 

зручнішою; спрощення процедури залучення міжнародних інвесторів; 

можливість покращення взаємодії всіх учасників будівництва; докорінна 

перебудова системи надання безконтактних адміністративних послуг 

органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

залучення широкого кола осіб до користування системою; наявність 

публічної інформаційної частини (портал), якою зможе користуватися будь-

яка особа тощо).  

Окрім низки позитивних моментів, слід відзначити і наявність 

певного переліку проблем, які «гальмують» цей процес (системна 

недосконалість законодавства, яке регулює надання адміністративних послуг 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

наявність «застарілих» норм, які орієнтовані на домінування принципів 

«особистих візитів» та «паперових» погоджень під час надання таких 
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адміністративних послуг; відсутність єдиних загальнодержавних стандартів 

функціонування систем електронного документообігу, уніфікованих вимог 

до програмного забезпечення; технічні складнощі доступу до системи за 

максимальної автоматизації процесів; необхідність вирішення питання щодо 

виключення несанкціонованого доступу до системи та використання її даних 

в корисливих цілях; забезпечення захисту інформації в системах 

електронного документообігу; суб’єктивні фактори щодо «інертності» 

мислення щодо про можливості одержання адміністративних послуг в 

електронному форматі; небажання застосовувати «новаційні» підходи; 

можлива неготовність реєстраторів до роботи з новою системою, у нових 

умовах, з урахуванням нових правил та порядку через усталені традиції 

ведення документообігу в паперовій формі в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування тощо). Основою вирішення проблем 

надання адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду в електронній формі повинен бути 

комплексний підхід, що включатиме низку заходів, направлених на усунення 

нормативних, технічних проблем та проблем так званого суб’єктивного 

характеру. 

  



167 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає в системному опрацюванні теоретичних і 

прикладних аспектів надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Зокрема, 

наукова цінність дослідження виявляється в положеннях, висновках і 

рекомендаціях, що наведені нижче. 

1. Встановлено, що визначення поняття адміністративної послуги та 

виокремлення її специфічних ознак є підставою для фахових наукових 

досліджень, адже дає змогу детально охарактеризувати сутність відповідного 

напряму діяльності публічної адміністрації. З огляду на наявну офіційну 

дефініцію категорії «адміністративна послуга» та позиції вчених-

адміністративістів із цього питання запропоновано авторське визначення  

адміністративної послуги як функції публічного адміністрування сервісного 

спрямування, яка полягає у створенні державою належних умов для 

реалізації фізичними та юридичними особами своїх суб’єктивних прав. Серед 

основних ознак, притаманних адміністративним послугам, виокремлено такі: 

1) є процедурою та результатом здійснення владних повноважень; 2) 

надається спеціальним суб’єктом – суб’єктом надання адміністративних 

послуг; 3) надається виключно за заявою фізичної або юридичної особи; 4) 

надання адміністративної послуги має специфічну спрямованість – на 

набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків особи, яка звернулася за 

отриманням адміністративної послуги; 5) загальні правила надання 

адміністративних послуг встановлюються спеціальним законом; 6) відносини 

щодо надання адміністративних послуг складаються в публічній сфері.  

З’ясовано, що в адміністративно-правовій доктрині розроблені різні 

класифікації адміністративних послуг із використанням різноманітних 
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критеріїв, наприклад: 1) залежно від суб’єкта, який надає адміністративні 

послуги (державні, муніципальні); 2) за змістом адміністративної діяльності 

щодо надання адміністративних послуг (видача дозволів, у тому числі 

акредитація, атестація, сертифікація; реєстрація з веденням реєстрів, у тому 

числі легалізація суб’єктів; легалізація актів; соціальні послуги); 3) за 

кількістю суб’єктів, залучених до процедури надання послуги (елементарні 

та композитні адміністративні послуги); 4) за критерієм платності (платні й 

безоплатні); 5) залежно від природи адміністративних послуг 

(адміністративні послуги обов’язкового характеру, адміністративні послуги 

факультативного характеру); 6) за предметом (характером) питань, за 

розв’язанням яких звертаються особи до адміністративних органів (послуги у 

сфері землекористування, послуги в галузі природокористування, послуги в 

галузі підприємницької діяльності, послуги в галузі соціальних відносин); 7) 

за рівнем встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг 

та правового регулювання процедури їх надання (із централізованим 

регулюванням, з локальним регулюванням, зі «змішаним» регулюванням); 8) 

за предметом (характером) питань, за розв’язанням яких звертаються особи 

до адміністративних органів (підприємницькі або господарські, соціальні, 

земельні, будівельно-комунальні, житлові); 9) за способом надання 

адміністративних послуг (контактні, які своєю чергою поділяються на ті, що 

надаються безпосередньо, і ті, що надаються через центри надання 

адміністративних послуг, та безконтактні). У цих класифікаціях безконтактні 

адміністративні послуги виокремлюються залежно від способу надання 

адміністративних послуг.  

2. Встановлено, що державний архітектурно-будівельний контроль і 

нагляд як сфера надання безконтактних адміністративних послуг – це 

цілеспрямована діяльність уповноважених органів, наділених контрольно-

наглядовими повноваженнями, передбаченими законодавством щодо 

спостереження й перевірки стану відносин у галузі будівництва за 

визначеними законодавством напрямами, а також сукупністю заходів, 
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спрямованих на дотримання суб’єктами у сфері будівельної діяльності вимог 

законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а також вирішення 

всіх питань притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності в 

разі їх порушення. З’ясовано належність інституту державного архітектурно-

будівельного контролю й нагляду до сфери будівельного права, яке можна 

віднести до комплексної сукупності правових норм, оскільки воно об’єднує 

ті норми, які регулюють будівельні відносини різних галузей права. Аналіз 

наведених ознак сфери будівельного права дає підстави стверджувати, що 

вони вказують не лише на врегулювання суспільних відносин у сфері 

будівництва, а й на забезпечення врегулювання дозвільних процедур, 

стандартизацію, сертифікацію, надання адміністративних послуг, у тому 

числі безконтактних, здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду та в сукупності становлять відповідний напрям 

адміністративно-правового регулювання досліджуваної галузі і можуть 

становити підгалузь адміністративного права.  

Аргументовано, що нормативно-правове забезпечення сфери 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду має 

комплексний характер і складається з норм Конституції України, положень 

актів законодавства (наприклад, Господарського кодексу України, Закону 

України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р., Закону 

України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р., Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 05 квітня 2007 р., Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р. тощо) та підзаконних актів 

(Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 

р., Постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію органів 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 13 березня 

2020 р. тощо).  
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3. Визначено, що безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду – це різновид 

адміністративних послуг, які надаються в електронному вигляді через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг або інтегровані 

інформаційні системи щодо надання (отримання, реєстрації), відмови у 

видачі або анулювання (скасування) документів, що дають право на 

виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів.  

Встановлено такі ознаки безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду: 1) це 

різновид адміністративних послуг (саме тому всі вимоги, стандарти, норми, 

які визначені чинним законодавством щодо адміністративних послуг, 

поширюються також на такий їх підвид, як безконтактні адміністративні 

послуги у сфері державного архітектурно-будівельного контролю); 2) 

надаються у спеціально визначеній сфері (у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю, який є напрямом цілеспрямованої діяльності 

уповноважених органів, наділених контрольно-наглядовими 

повноваженнями, передбаченими законодавством щодо спостереження й 

перевірки стану відносин у галузі будівництва); 3) надаються спеціальним 

суб’єктом (центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України через міністра 

розвитку громад і територій та який реалізує державну політику з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду в частині 

надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі або анулювання 

(скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих і 

будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів); 4) мають спеціальну форму звернення суб’єкта (в електронному 

вигляді).  

Запропоновано умовно поділити всі безконтактні адміністративні 

послуги у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 
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на такі три групи: а) адміністративні послуги, які стосуються підготовчих 

робіт; б) адміністративні послуги, які стосуються будівельних робіт; в) 

адміністративні послуги, які стосуються введення в експлуатацію. Кожна із 

зазначених груп містить додатковий перелік окремих адміністративних 

послуг.  

4. Аргументовано, що надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є 

адміністративною процедурою, тобто визначеним законодавством порядком 

здійснення сукупності дій, послідовно вчинених органом державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду, і прийнятих процедурних 

рішень із розгляду та вирішення адміністративної справи. Наведено такі 

ознаки адміністративної процедури надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду: 

1) офіційний характер (здійснюється суб’єктами публічної адміністрації); 2) 

нормативний характер (визначається нормами адміністративно-процедурного 

законодавства); 3) стадійний характер (становить визначений порядок 

здійснення певних дій); 4) публічна сфера здійснення; 5) необхідність 

застосування електронно-комунікаційних технологій для взаємодії між 

суб’єктами надання та одержання; 6) оперативність та економність у 

застосуванні.  

5. Обґрунтовано, що реформа, яка нині триває у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду, в окремому своєму напрямі 

охоплює також систему суб’єктів, уповноважених надавати безконтактні 

адміністративні послуги. Особливістю цього етапу реформи є те, що в 

березні 2020 р. було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну 

інспекцію (на яку раніше покладалися повноваження з приводу надання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду). Натомість було утворено новий орган – 

Державну сервісну службу містобудування України, що є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується 
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Кабінетом Міністрів України через міністра розвитку громад і територій та 

який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю й нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), 

відмови у видачі або анулювання (скасування) документів, що дають право 

на виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів. Однак нормативно закріплено, що 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України продовжує 

здійснювати повноваження й функції до завершення здійснення заходів з 

утворення Державної сервісної служби містобудування України. Зазначений 

«перерозподіл» повноважень, пов’язаний з оптимізацією центральних 

органів виконавчої влади у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, створює певні проблеми у процедурі отримання 

безконтактних адміністративних послуг.  

6. З урахуванням аналізу нормативних положень встановлено істотне 

розмаїття нормативно-правових актів, які регулюють питання одержання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, що істотно ускладнює користування ними 

особою – потенційним одержувачем безконтактної адміністративної послуги. 

Запропоновано умовно відобразити алгоритм одержання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду за допомогою сукупності таких дій: 1) отримання 

інформації про адміністративну послугу; 2) створення персонального 

електронного кабінету для можливості одержання адміністративної послуги; 

3) проведення ідентифікації особи (процедури розпізнавання особи); 4) 

подача необхідних документів, визначених законодавством для отримання 

відповідної адміністративної послуги; 5) безпосереднє отримання результату 

адміністративної послуги (також в електронному вигляді); 6) зворотний 

зв’язок (за необхідності).  

7. Аргументовано, що проведення реформи цифрової трансформації 

відносин у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 
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(зокрема й щодо надання безконтактних адміністративних послуг) є суттєвим 

кроком уперед у розвитку відносин приватних і публічних осіб щодо надання 

та отримання адміністративних послуг. Упровадження цієї реформи, 

безумовно, варто визнати позитивним явищем для держави й суспільства, 

адже вона має значні переваги, а саме: 1) автоматизація всіх 

адміністративних та інших послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю й нагляду; 2) створення багаторівневої електронної 

системи для надання безконтактних адміністративних послуг; 3) зменшення 

часу на оформлення певних документів, що автоматично зменшить затрати 

інших ресурсів (грошових, майнових, трудових тощо); 4) мінімізація будь-

яких корупційних проявів та впливів чиновників на прийняття рішень; 5) 

сприяння підняттю України в рейтингу Doing Business; 6) спрямованість на 

прозорість і «привабливість» вітчизняного ринку будівництва для 

капіталовкладень, набагато зручніші роботи на ньому; 7) спрощення 

процедури залучення міжнародних інвесторів; 8) можливість покращення 

взаємодії всіх учасників будівництва; 9) докорінна перебудова наявної 

системи надання безконтактних адміністративних послуг органами 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 10) залучення 

широкого кола осіб до користування системою; 11) наявність публічної 

інформаційної частини (порталу), якою зможе користуватися будь-яка особа, 

тощо.  

Окрім низки позитивних моментів, наведено також перелік певних 

проблем, які «гальмують» процес реформи цифрової трансформації відносин 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

зокрема: 1) системна недосконалість законодавства, яке регулює надання 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду; 2) наявність «застарілих» норм, які орієнтовані на 

домінування принципів «особистих візитів» і «паперових» погоджень під час 

надання таких адміністративних послуг; 3) відсутність єдиних 

загальнодержавних стандартів функціонування систем електронного 



174 

 

документообігу, уніфікованих вимог до програмного забезпечення; 4) 

технічні труднощі доступу до системи за максимальної автоматизації 

процесів; 5) необхідність вирішення питання щодо виключення 

несанкціонованого доступу до системи та використання її даних у 

корисливих цілях; 6) забезпечення захисту інформації в системі електронного 

документообігу; 7) суб’єктивні фактори щодо «інертності» мислення 

стосовно можливості одержання адміністративних послуг в електронному 

форматі; 8) небажання застосовувати «новаційні» підходи; 9) можлива 

неготовність реєстраторів до роботи з новою системою та з урахуванням 

нових правил і порядку через усталені традиції ведення документообігу в 

паперовій формі в органах державної влади й органах місцевого 

самоврядування тощо. Основою вирішення проблем надання 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду в електронній формі має бути комплексний підхід, що 

включатиме низку заходів, спрямованих на усунення нормативних і 

технічних проблем та проблем так званого суб’єктивного характеру. 
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