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Звіт про роботу управління державного  

архітектурно-будівельного контролю  

за 2020 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління 

державного архітектурно-будівельного контролю за 2020 рік, виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу управління державного архітектурно-будівельного 

контролю за 2020 рік взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 

 

 

 

 Міський голова                                                                       Богдан АНДРІЇВ 

 

 



 

           Додаток до рішення виконкому 

      № ____  від ____    ______ 2021р.  

 

 

                                        Звіт про роботу управління  

                      державного архітектурно-будівельного контролю 

 

 

Впродовж 2020 року управлінням ДАБК прийнято і розглянуто 862 звернення 

громадян, юридичних осіб та правоохоронних органів, надано відповіді на 77 

інформаційних запитів. 

У період з 02.01.2020 року по 12.03.2020 року спеціалістами управління ДАБК 

на об’єктах будівництва проведено 73 перевірки, 2 з яких планові.  

Відповідно до п.3 Постанови КМУ №219 від 13.03.2020 року «Про оптимізацію 

органів будівельного контролю та нагляду» зупинена дія Постанови КМУ №553 від 

23.05.2011 року «Про затвердження порядку здійснення державного архітектурно-

будівельного контролю». У зв’язку з цим проведення перевірок управлінням ДАБК 

Ужгородської міської ради тимчасово зупинено. Відтак, у період з 13.03.2020 року 

по 31.12.2020 року спеціалістами управління ДАБК проведена велика кількість 

оглядів об’єктів будівництва на території міста Ужгород. 

За результатами перевірок на 16 об’єктах будівництва виявлено порушення 

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Відповідальним особам за 

вчинені правопорушення видано протоколи про адміністративне правопорушення, 

приписи про зупинення будівельних робіт та приписи про усунення вимог 

законодавства. За вчинені правопорушення відповідальних осіб притягнуто до 

адміністративної відповідальності, про що за звітний період було складено 29 

постанов.  

 Спеціалістами управління ДАБК зареєстровано: 

- 20 повідомлень про початок виконання підготовчих робіт; 

- 347 повідомлень про початок виконання будівельних робіт; 

- 224 декларації про готовність об'єкта до експлуатації; 

- 165 повідомлень та декларацій повернуто на доопрацювання; 

- 67 декларацій про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта; 

- 32 дозволи на виконання будівельних робіт; 

- 24 відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт; 

- 18 сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації; 

- 9 заяв подано до управління правового забезпечення щодо знесення об’єктів 

самочинного будівництва. 

 Управлінням ДАБК за 2020 рік скасовано 35 дозвільних документів, що дають 

право на виконання будівельних робіт. 

 Управлінням ДАБК за 2020 рік складено постанов на суму 648314,00 грн., з 

якої сплачено 337742,00 грн. та видано сертифікатів на суму 178852,60 грн., яку 



сплачено в повній мірі. В загальному управлінням нараховано коштів сумою на 

827166,00 грн. з яких сплачено 554994,60 грн., які перераховуються до міського 

бюджету.  

 Також управління ДАБК входить до складу комісії із встановлення габаритів 

тимчасових будівельних майданчиків, які розташовані на території загального 

користування і належать до комунальної власності міста. Впродовж 2020 року 

встановлено 4 та демонтовано 3 тимчасових будівельних майданчиків по                   

м. Ужгород. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Начальник управління Олександра ЗОТОВА 
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