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Реформування будівельної галузі
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Ліквідація  Державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції (ДАБІ) та 
створення іншого 
центрального органу 
виконавчої влади –
Державної сервісної 
служби містобудування 
України (Держсервісбуд)
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Створення двох 
додаткових органів:

•- Державної інспекції 
містобудування України, 
яка відповідатиме за 
державну політику з 
питань державного 
архітектурно-
будівельного контролю та 
нагляду;

•- Державного агентства з 
технічного регулювання у 
містобудуванні України, 
яке регулюватиме 
технічні питання у сфері 
будівництва.
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Створення: 

•- Реєстру будівельної 
діяльності

•- Порталу Єдиної 
державної електронної 
системи у сфері 
будівництва

З
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р
а
з •- Передача функцій і 

повноважень від ДАБІ

•- Розробка законодавчої 
бази

•- Завершення реформи
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Розробка законопроектів

Законопроекти, 
що 
знаходяться на 
розгляді ВРУ

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері 
містобудівної діяльності № 2680 від 27.12.2019 – Прийнято в першому читанні

Проект Закону про надання будівельної продукції на ринку № 2698 від 28.12.2019 
– Повернуто з підписом від Президента

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми" 
щодо удосконалення нормування у будівництві № 1052 від 29.08.2019 –
Повернуто з підписом від Президента

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо містобудівної 
та архітектурної діяльності № 3336 від 14.04.2020 – Надано для ознайомлення

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування державного регулювання у сфері містобудування № 3875 від 
16.07.2020 – Надано для ознайомлення

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за правопорушення у сфері містобудування № 3876 від 
16.07.2020 – Надано для ознайомлення
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Події, що впливають на реформу

Судова справа №640/13674/20
про визнання незаконними та 

нечинними постанов КМУ №218 
та №219

Створення Тимчасової 
спеціальної комісії Верховної 
Ради України з питань захисту 

прав інвесторів

Відкриття кримінальних 
проваджень проти працівників 

ДАБІ
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Прогнозовані варіанти розвитку ситуації

Ситуація з розвитком 
реформи ДАБІ та 

урахуванням подій, що 
впливають на її розвиток

Відміна реформи ДАБІ Завершення реформи ДАБІ
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