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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Демократичні цінності, що стають прерогативою

України спрямовують нові суспільні відносини у еконо�

мічний та політичній сфері у напрямку трансформації

форми впливу та появи нових відносин, зокрема і у сфері

містобудівної діяльності. Однак в Україні бракує управ�

лінських практик, щодо прийняття проектів із залучен�
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без всебічного дослідження факторів впливу. Узагальнено перелік громадських організації у
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The directions of development of public administration are outlined and the impossibility of
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ням громадського контролю, що орієнтувалися б на

запити місцевої громади. Слід підкреслити, що органи

публічної влади працюють в напрямку адміністративно�

го управління та бюджетного утримання, тому важли�

вим моментом є налагодження взаємодії органів дер�

жавної влади та громадськості у сфері містобудівної

діяльності, що впливає на збереження та охорону куль�
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турної спадщини та культури, а також впровадження но�

вих проектів для розбудови місцевої інфраструктури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями щодо впливу державного управління під

кутом впливу громадського суспільства займалися такі

вчені, як: А. Крупник, Т. Наливайко, О. Полтораков,

В. Латишева та інші. Окремі напрямки регулювання з

боку державних органів влади у сфері містобудівної

діяльності досліджували: О. Малишева, Н. Фесенко, В. Хо�

лодок та ін. Також питанням нових проектів у сфері

містобудівної діяльності та збереження культурного

надбання присвятили свою увагу: Бобровський, С. За�

ремба, Л. Кириленко, О. Сердюк, В.Степанов та ін. Од�

нак незважаючи на вагомі дослідження в даній сфері

питання встановлення впливу громадськості на сферу

містобудівної діяльності є недостатньо дослідженим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті виступають дослідження громадсько�

го контролю в сфері містобудівної діяльності як основ�

ного чинника становлення демократичних цінностей в

державі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток державного управління неможливе без

всебічного дослідження факторів впливу на розвиток

та трансформацію державних процесів у сфері управ�

ління. Громадський контроль у сфері містобудівної

діяльності виступає як один з видів соціального конт�

ролю, що імплентується у якості об'єднання громадян

чи окремими громадянами. Цей вид управління держав�

ної влади надає можливість населенню брати активну

участь у державному управлінні у вирішенні державних

та суспільних питань, а також впливати на вектори

розвитку містобудівної діяльності. Завдяки добрій ко�

мунікації між державними органами влади та громадя�

нами, можливо робити відкриту державну політику, що

підконтрольна суспільству та відповідає загальнонаці�

ональним запитам в усіх сферах суспільних відносин.

Основною проблемою щодо здійснення громадсь�

кого контролю у сфері містобудівної діяльності є тра�

диції замкненості держапарату, непрозорість вироб�

лення державної політики, взаємна недовіра, низька

ефективність громадських об'єднань у лобіюванні

своїх позицій. Громадський контроль може бути реал�

ізований у таких формах, як�то: соціологічні та стати�

стичні дослідження, громадські слухання, громадська

експертиза актів органів публічної влади та їх проектів,

публікації в пресі, випуски на радіо, телебачення, оп�

рилюднення в мережі Інтернет; участь громадськості

в роботі колегіальних органів влади, перевірка діяль�

ності будь�якої організації або відповідальної особи

[3]. У таблиці 1 наведено перелік основних громадсь�

ких організацій, що впливають на сферу містобудівної

діяльності як на національному, так і на місцевому

рівнях.

Таблиця 1. Громадські організації у сфері просторового планування

Джерело: [2].

Категорія Вид Функції 
Асоціації органів 
місцевого 
самоврядування 

Асоціація міст України; Асоціація 
районних та обласних рад; Асоціація 
сільських та селищних рад; Асоціація 
об’єднаних територіальних громад 

Зазначені асоціації працюють на основі їх статутів
та Закону України «Про асоціації органів 
місцевого самоврядування». 
Участь асоціацій органів місцевого 
самоврядування у сприянні відкриттю 
містобудівної документації розглядається одним із 
найбільш дієвих механізмів популяризації та 
заохочення до цих робіт органів місцевого 
самоврядування 

Асоціації та 
громадські організації 
проектантів 

Українське товариство геодезії та 
картографії; Громадська організація 
«Картографічна сотня»; Асоціація 
спеціалістів землеустрою України; 
Всеукраїнська спілка сертифікованих 
інженерів-землевпорядників; 
Всеукраїнська громадська організація 
«Спілка землевпорядників України»; 
Національна спілка архітекторів України 

Громадські організації проектантів є важливим 
джерелом знань та змін у сфері просторового 
планування, адже саме вони представляють 
інтереси працівників, реалізують у якості 
планово-картографічних матеріалів просторову 
інформацію 

Громадські 
організації у сфері 
геоінформаційних 
технологій 

ГІС-асоціація України;
Громадська організація «Центр 
геопросторових даних» 

Для просторового планування вклад цих 
спеціалістів до цього часу залишається 
допоміжним. Разом з тим, ініціативи щодо 
створення та розвитку Національної 
інфраструктури геопросторових даних в Україні 
можуть суттєво вплинути на переосмислення 
роботи із просторову інформацію, в тому числі 
переформувати напрями галузей землеустрою та 
містобудівного проектування 

Громадські 
організації та проекти 
у сфері відкритих 
даних 

Асоціацію відкритих міст;
Інкубатор відкритих даних «1991»; 
Проект «Прозорість та підзвітність у 
державному управлінні та послугах» 
(ТAPAS); 
Проект «Суспільне Око» 

Підтримка зазначеними організаціями та офісами 
проекту «Відкрите просторове планування» стане 
позитивним сигналом для всіх волонтерів та 
стейкхолдерів, які вже активні у сфері відкритих 
даних, щодо опублікування у мережі інтернет 
документації із просторового планування 

Громадські 
організації для 
підтримки розвитку 
місцевого 
самоврядування 

Асоціація сприяння самоорганізації 
населення; 
Інститут громадянського суспільства; 
Центр реформ та місцевого розвитку 

Відповідні громадські організації та проекти 
відіграють важливу роль у просторовому 
плануванні регіонів, оскільки на базі їх 
рекомендацій часто формуються цілі та 
пріоритети розвитку територіальних громад 
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За класифікацією Європейської економічної комісії

ООН, містобудування є базовою галуззю яка, забезпе�

чує сталий розвиток населених пунктів, та є найпотужн�

ішим споживачем системних і спорадичних інформа�

ційних потоків та впливає на розвиток інвестиційних про�

цесів. Сфера містобудування займає ключове місце роз�

витку суспільних відносин, де громадський контроль

повинен брати участь у розвитку агломерації та населе�

них пунктів, мереж рекреації, транспортних систем,

містоутворюючі бази, забрудненості грунту, тощо.

Ефективне регулювання державної містобудівної діяль�

ності має здійснюватися на підставі узгоджених дій між

державними органами влади на національному та ре�

гіональному рівнях і за умов врахування суспільних за�

питів на місцях [4].

Основною метою громадського контролю у місто�

будівній діяльності можна вважати:

— дослідження стану місцевої інфраструктури та

наявні можливості її вдосконалення в контексті забез�

печення поточних та майбутніх потреб місцевої грома�

ди;

— сумісний контроль громадськості та державних

органів влади при наданні різними організаціями інфор�

мації для планування та регулювання розвитку території;

— надання організаціям, які вирішують завдання га�

лузевого планування і регулювання, необхідної місто�

будівної інформації;

— збір, узагальнення та надання інформації спільно

з державними органами влади та громадськістю потен�

ційним інвесторам для реалізації проектів у сфері місто�

будування;

— контроль за дотриманням містобудівних обме�

жень громадськими представниками та державними

органами;

— підтримка та контроль містобудівних рішень та

містобудівних регламентів відповідно до запитів місце�

вої громади [5].

Cлід розмежувати нормативно�правову базу, що

впливає на сферу містобудівної діяльності в залежності

від об'єкту містобудування та подальшого контролю за

його будівництвом, введенням в експлуатацію та подаль�

шим використанням:

1. До першої групи можна віднести — Закон Украї�

ни "Про Концепцію державної політики в галузі культу�

ри на 2005 — 2007 роки"; Закон України "Про культу�

ру" [6].

2. До другої групи слід віднести закони, що діють у

сфері охорони культурної спадщини, цей напрям нор�

мативно�правових документів може вплинути на розмі�

щення проектів містобудівної діяльності: ЗУ "Про музеї

та музейну справу", ЗУ "Про вивезення, ввезення та

повернення культурних цінностей", ЗУ "Про охорону

культурної спадщини", ЗУ "Про охорону археологічної

спадщини", ЗУ "Про народні художні промисли", ЗУ

"Про затвердження Загальнодержавної програми збе�

реження та використання об'єктів культурної спадщи�

ни на 2004—2010 роки", ЗУ "Про приєднання України

до Конвенції про охорону нематеріальної культурної

спадщини" [6].

3. До третьої групи пропонуємо віднести норматив�

но�правові документи, що регулюють майнові відноси�

ни, зокрема: ЗУ "Про архітектурну діяльність", ЗУ "Про

основи містобудування", ЗУ "Про регулювання місто�

будівної діяльності", та положеннями Цивільного кодек�

су України [6].

Одна з найбільших громадських інституцій у сфері

регулювання містобудівної діяльності є Українське то�

вариство охорони пам'яток історії та культури (далі —

УТОПІК), що є добровільно масовою громадською

організацією та має на меті виконувати завдання, як�то:

охорона пам'яток історії та культури, розвиток науки

освіти культури та ідейно�моральні цінності. Основною

метою організації є широке залучення населення до

активної участі в охороні пам'яток культури, здійснен�

ня пропаганди пам'яток і дотримання законодавства

щодо їх охорони та активне співробітництво з держав�

ними органами влади [6].

З метою більш активного сприяння суспільному

управлінню в рамках державної влади, наближення кож�

ного громадянина до владних повноважень, а також з

метою задовольнити запит місцевої громади необхідно

активне партнерство з приватним сектором, відкритість

для зовнішніх впливів. Тому дослідження українських

науковців в сфері регулювання представниками гро�

мадськості повинна додержуватися українського зако�

нодавства. Однак відповідати та представляти запити

місцевої громади, що вплинуло на виконавчу та розпо�

рядчу діяльність державних органів влади та виконан�

ня ухвалення політичних рішень щодо активного зрос�

тання інфраструктурних проектів у напрямі містобудів�

ної діяльності, доцільно оптимізувати порядок здійснен�

ня громадського контролю та дотримуватись принципів

демократизації та децентралізації. Також мають бути

реалізовані реформи у сфері регіональних та місцевих

інституцій [8].

Громадськість може бути залучена щодо здійснен�

ня контролю у сфері земельних відносин за реалізацією

своїх повноважень сільських, селищних, міських рай�

онних та обласних рад. Однак, відповідно до чинного

законодавства, основні засади громадського контролю

реалізуються на основі статті 189 ЗК України та Зако�

ном України "Про державний контроль за використан�

ням та охороною земель". Органи місцевого самовря�

дування деталізують дані положення в нормативно�

правових актах місцевого рівня, проте, законодавча

база щодо притягнення порушника до відповідальності

залишається неврегульованою. Крім того, дуже часто

виникає потреба у проведенні додаткових перевірок

державними органами влади спільно з громадськістю.

Важливим моментом є внесення змін до чинного за�

конодавства стосовно наступних законопроектів: №

4773 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Ук�

раїни (щодо добровільного приєднання територіальних

громад)"; № 6466 "Про внесення змін до Закону Украї�

ни "Про добровільне об'єднання територіальних гро�

мад"; № 6636 "Про порядок утворення, ліквідації рай�

онів, встановлення і зміни їх меж"; № 6403 "Про вне�

сення змін до Закону України "Про регулювання місто�

будівної діяльності"; № 5253 "Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо поширення

повноважень органів місцевого самоврядування тери�

торіальних громад на всю територію відповідної

сільської, селищної, міської територіальної громади";

№ 7118 "Про внесення змін до деяких законодавчих
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актів України щодо управління земельними ресурсами

в межах території об'єднаних територіальних громад";

№ 6743 "Про міські агломерації"; № 4091 "Про внесен�

ня змін до деяких законів України щодо виборів ста�

рост" [7].

Імплементація громадського контролю може базува�

тися на основі громадського контролю у галузі охорони

навколишнього середовища. Підставою для даних дій є

стаття 36 ЗУ "Про охорону навколишнього природного

середовища" та наказ Міністерства екології та природ�

них ресурсів України № 88 від 27.02.2002 "Про затверд�

ження Положення про громадських інспекторів з охоро�

ни довкілля". Згідно з даними положень громадські

інспектори мають право виконувати громадський конт�

роль за дотриманням земельного законодавства за на�

прямом, що стосується сфери містобудівної діяльності

реалізації проектів. Однак громадський контроль

здійснюється спільно з працівниками природоохоронних

органів, а також місцевим самоврядуванням [9].

Представлена схема на рисунку 1 впливу громадсь�

кого контролю на сферу містобудування, що була сфор�

мована на основі проаналізованого наукового матеріа�

лу та власних досліджень, окреслюється як комплекс�

на система, що функціонує в різних напрямках у сфері

містобудування, а також було зазначено основні ком�

поненти громадського контролю. Тому слід підкресли�

ти компоненти та напрямки громадського контролю за

сферою містобудування, а саме — громадські органі�

зації як основні представники громадських інститутів;

проблематика громадського контролю окреслює

основні моменти функціонування громадського контро�

лю та виникненням перепон; форми здійснення гро�

мадського контролю, тобто основний інструментарій

впливу населення містобудування; підконтрольні чинни�
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Рис. 1. Схема впливу громадського контролю на сферу містобудування
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ки, зазначається як елемент впливу громадськості, що

може спричинити, як зростання так і нівеляція місцевої

громади, при високому та низькому волевиявленні. За�

пропонована схема впливу громадського контролю у

сфері містобудування була побудована за допомогою

всіх використаних джерел даній статті.

ВИСНОВОК
Слід зауважити, що роль громадського контролю

полягає у впровадженні та підтримці процесів демокра�

тичного державотворення. Основною формою громадсь�

кого контролю у сфері містобудування є громадські слу�

хання, громадська експертиза, участь громадськості у

колегіальних органах при владі. Розуміння основних де�

термінант без громадського контролю на здійснення

містобудівної діяльності має передувати запроваджен�

ню різноманітних підходів у сфері містобудівної діяль�

ності, як на державному, регіональному і місцевому рівні,

що відповідає суспільним запитам на місцях. Тому вдос�

коналення повноважень та комунікації між державними

органами влади та громадським контролем за сферою

будівельної діяльності має відповідати загальнонаціо�

нальним уніфікованим підходам. Реалізація громадсько�

го контролю повинна дотримуватися принципів контро�

лю, що забезпечують максимальний потенціал та реле�

вантність дії у сфері містобудівної діяльності.
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