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БРОВАРСЬКА МІСЬКА . 

РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про затвеРдже П 
міСТОбудуВ: ол~жеННJI про відділ l 

•• T~ аРХІтектури Бровар-
СЬКОІ МІСЬКОЇ ради. 

РозгJIJIВyВmи подання .. . 
Броварської міської ради від 2~1~: МІстобудування та архітектури 
України «Про місцеве самов я· ~ . Н!! 336 ~a. керуючись ст.54 Закону 
Міністрів України від 25.03.9j. :22~ в УкраІНІ», Постановою Кабінету 
державний архітектурно-будівель -.. "Про ~~твердження ~оложення про 

нии контроль ,Броварська МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ПоложеННJI про відділ містоб 
Б ... .. удування та архітектури 
роваРСЬКОl МlСЬКОI ради (додаєrься). 

2. Визнати такими, що втратили чинність : 
- пункт 1.1. ріmеИНJI міської ради від 25.02.99р. Н!! 94-08-23 «Про 
затвердження положень про відділи міської ради». 

рішення міської ради від 04. 12.03р. Н!! 334-17-24 <<Про внесення 
доповнення ДО п.l ПоложеИНJI про відділ містобудування та архітектури 
Броварської міської ради, затвердженого рішеlUDIМ Броварської міської ради 

від 25.02.99р. Н!! 94-08-23». 
рішення міської ради від 15.04.04 . .N!! 431- 21-24" Про затвердження 

Положення про інспеІЩію Державного архітектурно-будівельного контролю 
Броварської міської ради та затверджеННJI змін до структури, загальної . " 
чисельності апарату ради та виконкоМУ, виконавчих OPГ~IB ради . 
3. Розділ 5 Положення про відділ містобуДУВaRIIJI та арХІтектури Броварської 
міської 'ради набирає чинності післЯ ~iдaцii в ус:таиовленому законом 
порядку інспекції державноГО аРХІтектурно-буДІВельного контролю 
Броварської міської ради, JJI( юридичної особ~. ННJI 
4. Контроль за в~оВанням цього Р1Ше покласти на першого 

заступника MicbKO~OJlrBIII . О.А. 
о • 'І- 0_ () (J" *' 

. .. :r,,"" -i\-I~"'" ~ ~ 
Міський голов : '; r.~~ 
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• . . ПОЛОЖЕННЯ 
про BIДДIJI МІСТОбудування та а . 

РХІтектурн Броварської міської раДl1 

1. Загальні положення. 

1.1. Відділ містобудуванНJI та архіте Б .. . 
Відділ) є виконавчим органом Бро ктyp~ ?OBa~CЬKOI МІСЬКОЇ ради (далі -
.. ваРСЬКОІ МlСЬКОI ради ЩО утворюється її 
РlшеННJIМ є mдзвітним і nw JТТI'оитр ..' . • ' A~' ольним радІ, ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ МІСЬКОМУ 
ГОЛОВІ та виконавчому КОМІтету. 

Bi.~~ здшсlПOЄ керівництво у сфері містобудування та архітектури на 
територп МІста. 

Відділ є робочим органом і здійСIПOЄ повноваження відповідно до 
рішення Міської ради. 
1.2. Відділ У своїй діяльності керується Конституцією Украіни, Законами 
України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, обласної держаної адміністрації, обласної ради, 
рішеННJIМ Броварської міської ради та виконавчого комітету, 
розпоряджеНWIМИ міського голови, а також цим ПоложеННJIМ. 
1.3. Структура Відділу , Фонд оплати праці працівників та видатки на 
утримання Відділу затверджуєтьсЯ міською радою. Штатний розпис Відділу 
затверджується міським головою. Відділ є юридичною особою, має печатку 
із зображенням Державного герба України :а c~oiM найменуванням.. . 
1.4. Відділ утримається за рахунок коШТІВ МІсцевого бюджету. ВІДДІЛ має 
право отримувати інші кошти з джерел , не заборонених чинним 
законодавством та використовувати іх в ус;ановленому порядку. 
1.5. Юридична адреса Відділу: 07400, Київська область, м. Бровари, 

вул. Гагаріна,15. В' ;nV 2. Завдання IMAol'J' 

. . 
иє' . 

2.1. OCH~B~ завд~ лі'тики у сфері містобудування та архітектури; 
_ реалlЗОТП СІ' державНОІ по ..... . 

~. . б аиня на територп Мlста, органІЗацІЯ 

- аналіз стану МІСТО. У~зпеqення затвердження в установленому 
розроблення, пого~еНИJI ~ з: ального плану міста та іншої містобудівної 
порядку внесеНЮІ змlВ до еН р 
документації; . зміщення зовніDПIЬОЇ реклами; 
_ регуmoвaIOIJI ДЇЯJIЬНОС~1 з ~~єктiв містобудування щодо комплексного 
- координація ~ЇJIJIЬHOCT~:o архітеКТУРНОГО вигJIJIдY; 
розвитку міста, поліПІПеНИJI . 



- забезпеченНJI Дотримав 3 
державних стандартів, норм іНЯ законодавства у сфері містобудування, 

· б . .. правил правил заб· .. МІСТО y~IB~OI ДОкументації. ' удови МІста, затверджеНОІ 

2.2. ВІДДШ відповідно до ПОkЛ е 
2.2.1. Готує пропозиції до п о ад них H~ нього завдань: 
та проектів місцевого бюдж р грам СП~~lально-економічного розвитку міста 
2.2.2: Сприяє виконавчимету І подає ІХ ~a розгЛJIД міської ради. 
соціального-економічного органам. МІСЬКОЇ ради у вирішенні питань 

розвитку МІста 
2.2.3. Веде облік забезпеченості міС;Об і .. 
виносить пропозиції MicL·U . уд ВНОІ? ~окументаЦІЄЮ МІста, 

. б. ІОИ радІ про неоБХІДНІСТЬ розроблення та 
K~peгyв~ВJI •• Мlсто УДІВНИХ проrp&М, генерального плану міста та іншої 
МІстоБУДIВНОI документації. 
?2.4. Розглядає заяви РО3ПОВСЮ'ПWVU8Ч1В· . .. 
- •• 'V."J" ЗОВНІШНЬОІ реклами на надання 

дозволу~ внес:нни ЗМІН у дозвш, переоформленНJI дозволу та продовження 
строку иого ДІІ. 

2.2.~. Надає в разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами 
аРХІтектурно-планувальних завдань на опрацюванНJI проектно-технічної 

документації ДJIJI розтamyванни СЮІВДНИХ (дахових) реЮІамних засобів 
2.2.6. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце 
розтamyвВНВJI рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено 
зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету; 
2.2.7. Готує проекти рішень виконавчого органу ради щодо надання дозволу 
чи про відмову у його наданні. 
2.2.8. Видає дозволи на підставі рішеННJI виконавчого органу ради. 
2.2.9. Веде інформаціЙНИЙ' банк даних місць розташування рекламних 
засобів, плану іх розміщеНВJI .та н~ання в установленому поря~ку 
інформації для оновлеИНJI даних МІстоБУДІВНОГО Kaд~cтpy населених ПУНКТІВ. 
2.2.1 о. Подає територіальним органам с~еЦlально уповноважен~х 
центральним органОМ виконавчої влади У сфеРІ захисту ~aB споживаЧІВ 
матеріали про поруіпеИНJI порядку розповсюдження та РОЗМIІ~~енНJI ре~ами:. 
2.2.11. Розглядає пропозиції та подає до ~~OHaв:oгo КОМ1тету та МlБСЬКОI начеНИJI терИТОРІИ, ВИРІшення питань ви ору, 
ради висновки щодо ~~зта надання земель для містобудівних потреб 
B~~HВJI, приваТИЗВЦ11 а забезпечує контроль за іх використанням і 
ВІДПОВІДНО до законодавств, ість здійснення ва вих запланованої 
забудовою, а також .можлив 
містобудівної діяльНОСТІ. міщенвя будівництва та реконструкції 
2.2.12. Готує висновки щодо .. P:Kehepho-~авспортвих та інших 
житлово-цивільних, вироБИИЧИИ, . 
об'єктів. на obo-досліДНИХ і проектно-розвідувальних 
2.2.13. КоординУє виконанНЯ УІ'ії міста. 
робіт, що здійснюються на Tep~p становленому порядку забу~овникам 
2.2.14. Розробляє та ~идає ав?:я на проектув~, БУДІ~~ЦТВО, 
а · плаUVRaJJЬНl завд . рllД благоуСТР1И теРИТОРІИ. 
РХ1тектурнооо ~J - • б mпfкїВ 1 СПО І' , б . . еставрац1Ю у,....-.. іНфОРМацію щодо УДlвництва та 
~е;ОIН5СТРН~1Ю, р б"дОВИИКВМ необхідНУ бllдиюdв і господарських будівель, 
... вдає за J'. их житловИХ J' 

реконструкції іНДИВlдУaJIЬН 



БПОГОдж?'Є проекти забудови і благоv 4 

удинК1В, громадських будівель "Строю земельних ділянок жилих 
2.2.16. Забезпечує в уст . ' 
. ... ановленому 

ЛlцеНЗIИ на ВИКонання соціальних в . п~рядку контроль за наявністю 
2.2.17. Організовує BeдeHВJI мі б И~ІВ роБІТ У проектуванні. 
окремі їх дані. сто УДІВНОго кадастру міста, узагальнює 
2.2.18. Проводить КОнкурси на оз о . 
2.2.19. Створює архів МіСТОбудfв ~. бленНJI проеКТІВ важливих об'єктів. 
2.2.20. Інформує через засо:~1 дoкyмe~aцi!. 
містобудівні програми розвитку ~aCOBOI .IНформації населення про 
проекти регуляторних актів. МІСта, РОЗМІщення важливих об'Єlпів, 
2.2.21. РОЗГJIJlДає звернення гpOMaдJIН і І·. 
питань що належать до .. ' ... нmиx суб ЄКТІВ МІстобудування з 

'в .. иого компетеНЦII, ПРИЙМає відповідні рішення 
2.2.22. еде черговии план розміщення про,nvvти . 
б' . . б М" ......... вНих сил та розташування 

о ЄКТІВ МІСТО удування, контроmoє його. 

з. Права Відділу. 

З.l. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, 
установ й організацій, об'єднань IpOM8ДJIН (за погодженням з їхніми 
керівниками) для розгJIJIДy питань, що належать до його компетенції. 
З.2: Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів виконавчого 
комітету, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші 
матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно 
статистичні дані, необхідні ДJIJI виконання ПОКJIадених на нього завдань. 

з.з Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 

його компетенції. 
З.4. Відділ у процесі ВИКОНання ПОКJIадених на нього завдань взаємодіє з 
іншими виконавчими органами міської, ради, а також підприємствами, 

установами й організаціями, об'єднаннями IpOM8ДJIН. 

4. Начальник Відцілу. 

. . ник - головНИЙ архітектор міста, який 
4.1. ВІДДШ ОЧОJПOє началь . . ільНJIється з посади МІСЬКИМ головою. 
призначається на посадУ 1 .зв . ... о поданням призначаються на посаду 
Завідуючий має застyпнmaв, JIIC1 за вог 
. . міським головою. 
І ЗВІЛЬняються З посади. ... керівНИЦТВО діяльністю Відділу, несе 
4.2. Завідуючий ВЇДД1ЛО~ зД1ИСНЮЄ Нання покладених на Відділ завдань, 

. . альН1СТЬ за вИКО . В· . 
персональну ВІДПОВІД . ас-tnmпdи завІДуЮЧОГО ІДДШОМ, . . ·дальносТl з .. 1 ......... ---
Визначає СТУПІНЬ віДПОВІ. . . 
керівників його структурНИХ mдpОЗД1Л1В·розпису Відділу У відповідності ДО 

... ОД0 штатнОГО . 4.3. Готує пропоЗИЦ11 JЦ. адою та вИКОНавчим КОМІтетом. 
ань МІСЬКОЮ р . .. 

ПОЮІадевих ва нього завд ... НDТІ'83И орraНlЗУЄ та контролює ІХ .. oмneTeНЦ11 '"' , 
4.4. Видає в межах своЄІ ~ , 
ВИКов . 999"';U Відділу· 

ання. . бов'ЯЗІСИ прац1Вnn~ 
4.5. ЗатверджУЄ посадОВІ О 



4.6. Розпоряджається КОlПТа~.у. 5 

В· . "'Уи& В межах затв 
та У1РИМ8ННJI ІДЦшу та C'rpiVJt"rvto\ • еРДЖеного кошторису витрат 

" ..... J І'них ПІДрозділів. 

5. Інспекція ДерЖ8Вног . 
о аРХІтектурно-будівельного контролю. 

5.1. Інспекція Державного а . . 
структурним підрозділом BЇnn· ~ХІтектурно-БУДlвельного контролю є 

•• ~JЛy МІстобvдувание та аРХІ· Б . .. 
міСЬКОІ ради ( далі ІиспеІЩія ) JI • J.' • ~ тектури роваРСЬКОl 
.. ка ПІДЗВІтна J ПІДпорядковується головному 

арХІтектору МІста. 

5.2. Інспекцію очолює начальник інспе ... Д . 
б дівельиого КО w КЦ11 ержавного аРХІтектурно-
~ б итро~ , яКИй є заступником начальника відділу 

МІСТО YДYВ8ННJI та аРХІтектури. 

5 3. Робота інспекції apXI·TeТtТVn б . 
• • .... J }"но- УДІвельного контролю спрямована на 

забезпечення. дотримання законодавства, державних стандартів, норм і 
правил, аРХІтектурних вимог і технічних умов, а також положень 
затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об' єктів 
(далі - затверджені проектні ріmеНИJl), місцевих правил забудови усіма 
суб'єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час 
забудови території міста, розміщення, будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого 
призначення, реставрації архітектурних пам'пок, створення інженерної та 
транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій. 
5.4. Інспекція у своїй ДЇJIльності кеРУЄТЬСJl чинним законодавством 
Україии, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, та цим 

Положенням. . 
5.5. Діяльність Інспекції територіально обмежена межами МІста Бровари . 

. 
5.6. Завдання Інспекції. 

. б пе є нагляд за дотриманням суб'єктами містобудівної 
5.6.1. ІнспекцІЯ за ез чу . них бvдівельних норм. 
. .. го законодавства І держав J' 

Д1JIЛЬНОСТІ Д1Ючо управління діяльності забудовників і 
5.6.2. Інспекція здійсlПOЄ методичне 
підрядчиків. наіомлення громадян з містобудівним 
5.6.3. Інспекція створює умови :им.::ння проектної документації. . 
законодавством та порядком оф р ЮОЄ матеріали контроJПO за ЯКІСТЮ 
5.6.4. Інспекція аналізує та узaraJIЬб' • бvдівельних робіт, виробництва 

.... ttnеМИХ О єКТІВ, J' 
забудови територ1И,. o~". . . 
будівельних матеріалІВ. n... дозволів на будівництВО, реконструкцІЮ та 
5.6.5. Видача заБУДОВ~,: б дiBeJIЬНЇ роБОТИ) У порJIДICy встановленому 
капітальний ремонт (далІ у, • . 

. ерно-техиічиих ПР8Ц1вниК1В 
законодавством. бази Даних' lиже~йиИХ, проектних організацій 
S.6.~. Формування .будівельНИХ, ~~cтaвp безпосереднє керівництво 
БУДІвельних, ремоНТНО . яtd зД1ИсИlOЮТЬ 
та організацій замОВ~'.~ і авторсьКИЙ ~агЛJIД. 
будівельними роботами, теXIU 



5.6.7. Участь у ВстанОвле . ному поряJПtv 6 
експлуатацl~w завершених будівн ........ J в ,роботі комісій з прийнятrя в 
причин аваРІИ на бvдівництв· ИЦТвОМ об єктів а також у р. . 

.W JI 1. ' ОЗСЛlдуванН1 

5.6.7. ЗД1ИснеННJI вибіРКОВО·І· n . .. ереВІРКИ· 
- ВІДПОВІдності розміще ,. . 

б б · нИJI об ЄКТІВ в . виро ництва УДІВельиих .... ~"'e.. ,ИІ(онання БУДІвельних робіт 
.&YlКІ, РІалІВ вир б· . ' 

державним стандартам н ~ О ІВ 1 конструкцій законодавству 
. ' ормам І прав· ' теХИ1ЧНИМ УМовам затвердженим ое ИЛ~, аРХІтектурним вимогам, 

правилам забудови; пр КТНИМ РІшенням, а також місцевим 
- своєчасності та якості виконання . 
нормативно-технічною і про учасниками БУДІвництва передбачених 
випробувань, а також ведеНИJI ::т:o~ .~окументац~~ю зйомок, замірів, 
_ наявності сертифікатів на буДlВ. о X1~OI в~конавЧОl документації; 

еЛЬНІ матерІали 
5.6.8. Розгляд справ про правоп ... 
прИЙНЯття відповідних рішень. орymення У сфеРІ МІстобудування і 

5.6.9. Підготовка проектів рішень викоuv •• . б DAОМУ З ВІДПОВІДНИХ питань 
МІСТО удування. 

5.6.10. Розгляд звернень громадян та юридичних ОСl·б з . . . питань порушення 

Мlстобуд1В~ОГО ~aк~HoдaвCTBa з mдroтовкою проектів відповідей або з 
наданням В1ДПОВlдеи за доручеНИJIМ посадових осіб виконкому. 

5.6.~1. Подання звітів до органів державної статистики, Держбуду за 
формою та В терміни, встановлені законодавством. 
5.6.12. Підroтовка аналітичної інформації про стан містобудівної 
ситуації в місті за звітний період. 
5.6.13. Участь в роботі архітектурно-містобудівної Ради з розгляду 
проектів об' єктів, що готуються до будівництва в м. Бровари. 
5.6.14. Виконання рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень 
міського голови, його заступника, щодо питань архітектурно - будівельного 

контролю. 
5.6.15. Забезпечує контроль за проведе~ p-ep~aB~OЇ експертизи 
проектів будівництвІ, реставрації та реКО~~~11боб .ЄПl~ МІстобудув~НJI. 
5.6.16. Створює архів документів інспеІЩ11 ,МІСТО 'уДІВНОI дo~e~Taцll .. 
5.6.17. Веде черговий план забудов земеЛЬИИХб~О~ у ВбlДПОВl

ДНОСТI ДО 
. . еИИХ бvДt·ВВИЦТВОМ о ЄП1в М1СТО YДYBaHНJI. 

проектних РІшень та заюИЧJI 

5.7. Права Інспекції. 

садовИХ осіб на будівництво об'єпів і 
5.7.1. БезперешкоДНОГО AOr:ryrIY ;0. ельні матеріали, вироби і конструкції 
підприємства, що виготоВJUПO~Ь удІВ 
незалежно від форми власно~~. овноввжень забудовникам, проепним і 
5.7.1. Давати у ме.жвх: CBO~ п иємСТВ&м; що виготовляюТЬ будівельні 
будівельНим оргaвtзац1ЯМ, ~БОВ'JlЗІСОВі для викон~ прип~си щодо 
матеріали, вироби іконстрУКЦ , а державнИХ стандарпв, норм 1 правил, 
усунення пор~ень законодавств , затверджених проепних РІшень, 

J - .... "u1чвих умов, 
архітектурних вимОГ, T~ вих пунктів 
Місцевих правил забудоВИ населе . 



5.7.2. Залучати на договірних vu 7 
• '" J .. у&овах незал о о о 

оргаНІзацІІ для проведенlUI пере . '. ежних експеРТІВ, спеЦІаЛІзовані 
.. ВlРОК І ПІДГ т о 

входять дО ІХ компетенції. о овки ВИСНОВКІВ З питань, що 

5.7.3. Вимагати в необхідних . 
виробників будівельних мате . в~падках .ВІД. замовників, підрядників, 
розкритr~ окремих конструкти:=I:, ВИРО?ІВ І ко~~укцій вибіркового 
зйомок 1 замірів, додаткових л:::еНТІВ БУДИНКІВ ~ споруд, проведення 
будівельних матеріалів вироб' . раторних та ІНШИХ випробувань 

. ' ІВ І КОНструкцій. 
5.7.4. Одержувати ВІД замовників n . 
підприємств, що виготовтno б'. рое~их І. будівельних організацій, 

. ть УДІвелЬНІ матеРІали вироби і конструкції 
проефктну :~ ІНШУ Документацію, необхідну для ви~онання покладених H~ 
НИХ УНКЦІИ. 

5.7.5. Зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам 
законодавства,. державних стандартів, норм і правил, apXiteh.-ГУрнJ.fМ 
вимогам, теХНІЧНИМ умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим 
правилам забудови населених пунктів або здійснюються без дозволу на їх 
ВИКОНання, а також виробництво і застосуванНJI в будівництві буді~ельних 
матеріал~в, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням державних 
стандаРТІВ. 

5.7.6. Вносити подання відповідним органам про анулювання або 
призупинення дії ліцензій на право здійсненНJI спеціальних видів робіт у 
проектуванні та будівництві суб'єктами, які допускають грубі порушення 
законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, 
технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови 

населених пунктів. ... о .. 
5.7.7. Безоплатно одержувати Bi~ з~овни~, БУД1Вельн~ оргаН1за~lИ, 
підприємств що вироБЛJIЮТЬ БУДІВельш матеРІали, вироби 1 K~HCТPYKЦll, а 
також органів державної статистики звітні дані про BBeдeHНJI в ДІЮ основних 
фондів, реалізацію готової продукції. Ф 
5 7 · державної статистики про актИ порушень 
. .8. ПОВІДОМЛЯТИ органи . закінчених бvдівництвом 

прИЙНJIТТЯ в експлуатацІЮ '" 
встановленого порядку дію а також про реалізацію 
б' . ня їх із числа введених в , 

о ЄКТІВ дЛЯ виключен . . 'й що не відповідають вимогам 
будівельних матеріалів, вироб1В І KOH~~YКЦ~' • 

· J(JПOчення ІХ ІЗ ЗВІТНОСТІ. 
державних стандарТІВ, для В О авопорушення у сфері містобудуванНJI та 
5.7.9. Складати протоко~ пр пр го законодавства. 
накладати штnафи відпов1ДНО до ЧИННО. взаємодіє з іншими спеціально 

• r .... іяльноСТI 
5.7.10. Інспекція У СВОІИ Д ганами що здійснюють контроль за 
УПовноваженими державНИМИ ор .' но-гігієнічних, протипожежних 

оНИИХ санІтар 
Дотриманням прир~доо?,ор B~OГ у сфері містобудування. 
ВИмог, охорони працІ та іНШИХ • • 

· ія та ліквідація ВІДДШУ· 
6. РеоргаН1Зац . о. 

. диться за рішеННJIМ МІСЬКО! 

6 1 
о' ліквідація ВіддіЛУ прОВО 

'. РеоргаНІзацІЯ та онам порядКУ' 
ради або в установленоМУ ЗаІ< . 
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6.2. У разі ліквідаціі Відділу її активи повинні бути передані в 
установленому законом порядку. 

7. Зміни та доповиеиШl до Положении. 

7.1. Зміни та доповнеИИJl до ПоложеИшt ВИОСJ1Ться і затверджуютьСЯ в тому 
)1(. порядку, що і це ПоложеИВJI. 



ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста --J~~---A:~~-- К.Л.Телеmева 

ПОГОДЖЕНО: 

- перший заступник 
міСЬКОГО ГОЛОВИ с :=::::---г 
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