
 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

 

ДКУД_________ 
 

 

Н А К А З  

 
        .         . 2019 Київ № ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Порядку 

функціонування електронного 

кабінету у сфері містобудівної 

діяльності 

 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та 

територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України               

від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 вересня 2019 року № 850), підпункту 4 пункту 6 постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності», пункту 1
1
 Порядку здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553, та пункту 1
1
 Порядку 

накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 року               

№ 244, 



2 

 

 
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити  Порядок  функціонування  електронного  кабінету у сфері 

містобудівної діяльності, що додається. 

 

2. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, що додаються.  

 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

 

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 24 листопада 2014 року № 325 «Про 

затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення 

декларативних процедур у будівництві», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 12 грудня 2014 року за № 1590/26367; 

 

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 09 серпня 2017 року № 194 «Деякі 

питання функціонування інформаційної системи при здійсненні ліцензування 

господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 року за  

№ 1110/30978. 

 

4. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій 

(Білоус С.Я.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) в 

установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.  
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5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з 

питань європейської інтеграції Чаплінського Ю.М. 

 

 

Міністр                                                                                Альона БАБАК 

 

 


