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ПОЛОЖЕННЯ 

ЗаТВСРДЖСIІО 
РіШСlltlJlМ БроваРСLКОї 
MicLKQЇ J)8Л11 
від « .t-r.; ()і.. '00!р 
Н! 612- !8 -0;;-

про УправліllНR ~lістобудуваllllВ та архітеКТУРl1 
, Броварської ~liCЬKOЇ раДl1 

1. Загальві положеВI.В. 

1.1 •• УпраВЛіН~ містобудуваННJI та архітектури Броварської міської рад .. 
(далІ - УnpаВЛІННJI) є виконавчим органом Броварської міської ради, що 
~ОРЮЄТЬСJl 11 рішеННJlМ, є підзвітним і підконтрольним раді, 
ПIДПОРJlДКОВУЄТЬСJl міському голові та виконавчому комітету . 

. УправлінНJI здійснює керівництво у сфері містобудуваННJI та 
~РXJтектури на території міста. 
з·2. УправлінНJI у своїй дїJIЛьності кеРУЄТЬСJl Конституцією України, 
k ак~нами України, актами Верховної Ради України, Президента України, 
a6~H~ МіНістрів України, Держбуду України, Київської обласної держаної 

~.IHlcтpaцii, Київської обласної ради, рішенНJlМ Броварської міської рад •• та 
~lІКонавчого комітету, РОЗПОРJlдженНJlМИ міського голови, а також ЩІМ 
ОЛО)КеННJIм 

ІЗ С . . ., . труктура УправлінНJI, rpанична чиселЬНІСТЬ праЦІВНИКІВ та B~дaTK" на 

rим~НJI УправлінНJI затвердЖУЄТЬСJl міською радою. Штатнии РОЗПІІС 
nPaвnlННJI затвеРДЖУЄТЬСJl міським головою. . 
А УправлінНJI є ЮРИДИЧНОІО особою, має печатку ІЗ зображенНJlМ 
еJ»Кавиого герба Украіни та своїм Н8ЙМенуванНJlМ, штаМП " Погоджено " 
1'О1І08Но· . 1.4 го аРХІтектора МІста. . . . 
14' До CКJIaдy УправлінНJI входять наСТУПНІ ВІДДІЛИ: 
.. 1. ВідАіл КОНТРОЛЮ за дотриманНJIМ містобудівного законодавства та 

1.4,2 :ОКУМентanьного супроводу. 
1 S • еkJJамний відділ, . , . 
у' УпраВЛінНJI имаЄТЬСJl за рахунок коШТІВ МІсцевого бlОДЖету, 
nра8JJіиНJI м yrp ти інші коштИ з джерел, не заборонених 

'11111 ає право отримува 
1 6 1Ur ... законодавством та використовувати іх в установленому порядку, 
о. IOpt.tnu.9 H у ВВnI'HНJI '07400 Київська область, м, Бровари, 

'У1І. n .~ .. &' а адреса пр . , 
arapIHa,lS, 



2. ЗавдаllllВ УправліllllВ. 

1.1. ОСІІОВІІІІІ\ІІІ завдаllllВl\ll1 є: 

• реалізація державної політики у сфері містобудування та ар . .... Б XITeКТYPl1 
на теРllТОРl1 МІСта ровари; 

аналіз стану Місто~удування на території міста, організація 
розробпенНJI, погод~ення І забезпечення затвердження в установленому 
порЯДКУ вн~~ення ЗМІН до Генерального плану міста та іншої містобудівної 
ДОі\1'ментаЦI1; 

реryЛlовання діяльності з розміщення зовнішньоі реклам,,; 
координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного 

РО3ВІІТКУ міста, поліпшення його архітектурного вигляду; 
забезпеченНJI дотримання законодавства у сфері містобудування, 

державних стандартів, норм і правил, "Правил забудови території Київської 
області", затвердженої містобудівної документації та контроль за їх 

реапізацією. 

2.1. УправліllНВ відповідно до покладеНllХ ІІа ІІЬОГО завдаl.Ь: 

2.2.1. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та 
проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд міської ради. 
2.2.2. Сприяє виконавчим органам міськоі ради У вирішенні п .. тань 
соціального-економічного розвитку міста. . . 
2.2.3. Веде облік забезпеченості містобудівною документаЦІЄЮ МІста, 
ВІІНОСИТЬ пропозиції міській раді про необхідність ро~роблен~ ~ 
Корегування містобудівних програм, генерального плану МІста та ІНШОІ 

МіСТОбудівної документації. . . 
2.2.4. Бере участь з реалізаціі політики в сфеРІ МІстобудування. 
2.2.5. Розглядає пропозиціі та подає до міської ради ВИСНОВКlI ~~дo 
ВІ .. б ру вилучення ПРJlваТИЗDЦІІ та 
!Значення теРИТОРІЙ ВИРІшення питань ви о , ' 

IlадаНня ' • об . них потреб відповідно до законодавства, 
земель для МІСТ УДІВ . а також МОЖІІивість 

забезпечує контроль за іх використанням І забудовою, . 
здійсненНІ ва вих ЗаІШанованої містобудівної діJШЬНОCn. -
2.2.6. Готує висвовки щодо розміщення, будівництва ТІ! реКОНб~У~11 
XOt • транспортних та ІНШJlХ о ЄКТІВ. 
Тnово-цнвinьвих виробничих, Інженерно-227' . і проектно-вишукувальних . . . Координує викованНJI науково-дослІДНИХ 

~O:iT. Що здіЙСВIОЮТЬСSl на території міста. порЯДКУ заБУДОВНJlКам 
.. 8. Розроблвє та видає в yCТВHoвneHor.ry б· о 
ар . проектування, УДІВНИЦТВ , 
ре:тектурв~-пnанувальві . завдан~ ~~ ремонт будинків і споруд. 

ОНструкЦ1Ю, реставрацІЮ К8ПІТ8JIЬН 
6naroycтp·" ... . 
22 ІН теРИТОРІИ. .. ф мацію щодо БУДІвництва та 
p~ .9. Надає забудовникам неоБХІДНУ ~ О:ків і roсподарських будівель, 
1I0l(OHCТPYКuiї індивідуальних ~тлових уд~ю земельнИХ ДЇЛSIНОК, ЖИЛИХ 
6 l'оДХ(ує проекти забудови І блaroуСТР 
УЦИlltdв б . . . . .. 22 1 • громадських УДІВель. контроль за Н8JlВН1СТЮ лщеНЗIИ .. о. Забезпечує в установленому порядКУ . 

ІІа 8 . б· У проектуванНІ. 
ИI(ОНання спеціальних ВИДІВ ро Іт 
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.,,, 11. організовує ведення містобудівного 
;~;e~li іх дані: кадастру міста, узаranЬНIОЄ 
2.2.12. ОргаНІЗОВУЄ ?ро~едення. архітектурних і містобудівних кон сів 
2.2.13. СТВОРІОЄ аРХІВ МІстоБУДІВНОЇ документації. кур . 
2.2.1~. IнфО~МУЄ через засоби масової .іНформації населення про розроблен
Н! МІстоБУДІВНИХ програt:t розвитку МІста, розміщення важлJlВИХ об'єктів 
проеКТІ! регуляторних аКТІВ. ' 
2.2.15. Розглядає зверн~ння громадІН, інших суб'єктів містобудування з 
OII111HII, що належать ДО иого компетенції, приймає відповідні рішення 
2.2.16. Веде черговий план розміщення продуктивних СJ.Ш та розта~ування 
об'єктів містобудування, контролює його. 
2.2.17. Виконує інші функції відповідно до законодавства. 
2.2.18. П~дання звітів ДО. органів державної статистики, Держбуду за фОРМОIО 
та В теРМІНИ, встановлеНІ законодавством. 

2.2.19. Розробляє проекти нормативно - правових актів, які вносить на 
затвердження сесії міської ради та виконавчого коміте1)'. 

3. Права УправліllllЯ. 

3.1. Залучати спеціалІСТІВ інших виконавчих органів ради, підприємств, 
установ й організацій, об'єднань ГРОМадІн (за погодженням з їхнім •• 
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. 
3.2. 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 для виконання покладених на нього завдань. 
3.3 Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 

"ого компетенції. . 
~.4. Управління у процесі виконання покладених на нього зав~ань взаЄМОДІЄ з 
ІНШИМи виконавчими органами міської, ради, а також ПІдприємствами, 

Установами й організаціями, об'єднанНJJМИ ГРОМадІН. 

4. НачаЛЬНllК Управління. 

4.1. Управління очолює начальнИК - головний архітектор міств, який 
ПРизначається на посаду і звільняєтьсЯ з посади міським головою. . 
Начальник має заступників які за його поданням призначаються на посаду І 
3 • , 
вlJJыlJJJoьсяя з посади міськиМ головою. 

:.2. нач8JIы�ІІкK УправліllНЯ: . . 
.2.1. Здійснює керівництво діяльністю УпраВЛІННЯ, 

4.2.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
42 3 Управління завдань; . Управління затверджує 
· . • Розподіляє обов'язки між праЦІВНИками ' 

42 посадові інструкції. управління у відповідності 
· .4. готує пропозиціі щодо штатноГО розп~с~кою радою та виконавчим 

до ПОXJIадених на нього завдань мІс 
Ко . 42 S Мlтетом. .оо И орraнізує та контролює їх 

· . . ВИДає в межах своєі компетеНЦl1 наказ , 



4 
ВІІІ\ОНВИНЯ' 
4.2.6. розпоряджає:гься коштами в межах затвердженого КОШТОРІІСУ Вllтрат на 
)'ІР.ІМВИНЯ YnpaВnIHH~ та стру~рних підрозділів. 
4.2.7. ПРlізначає та ЗВІЛЬНЯЄ праЦІвників Управління. 

S. Рекла 1\1111І Й відділ. 

5.1. Рекламний ві~іл Є структурним підрозділом Управління 
містобудування та аРХІтектури Броварської міської ради, який підзвіТНIІЙ і 
підпорядковується головному архітектору міста. 

5.2. Рекламний відділ Є робочим органом, що здіЙСНIОЄ повноваження у 
сфері реryЛlовання діяльності з розміщення об'єктів зовнішньої реклаМIІ. 
5.3. Рекламний відділ очолює начальник відділу, ЯКИЙ є заступником 
начальника Управління містобудування та архітектури. 
5.4. Робота рекламного відділу спрямована на забезпечення дотримання 
законодавствІ, державних стандартів, норм і правил, архітектурн •• х вимог і 
технічних умов, а також положень затвердженої містобудівної документації 
та проектів конкретних об'єктів (далі - затверджені проектні рішення), усіма 

суб'єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час 
розміщенНJI об'єктів зовнішньої реклами на території міста Бровари. 
5.S. Рекламний відділ у СВОЇЙ діяльності керується чинним законодавством 

України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, та цим 
ПопоженНJlМ. 
5.6.Діильність рекламного відділу обмежена межами міста Бровари. 

6. Завда.IНИ рекламного відділу. 

6.1. Рекламний відділ УправлінНІ відповідно до покладених на нього 
завдаНь: 

6.2. РОЗГЛJIДає ЗВlви розповсюджувачів зовнішньої реклами на наданНІ 
дозволу, про внесення змін у дозвіл, переоформленНІ дозволу та 

nPОдовженНJI строку його дії. . - еклами 
6.3. Надає в разі потреби розповсюджувачам ЗОВНlШНЬОI р. _ 
ар хіт на опрацюванНІ проектно-теХНIЧНОI 

еrcтypно-планувальних завдань б' 
ДokyМ '- них (дахових) рекламних засо ІВ. 
6.4 r:~11 ДJUI. розташування СКЛ~вленНІ пріоритету заявника на місце 

. риимає РІшенНІ про вСТВН ку на який встановлено 
РOЗТawyванНJI рекламного засобу, продовженНІ стро. 'такого пріоритету' 
ЗВЗначен й' б ідмову В установлеННІ , 6 S и ПРІОритет, а о про в . щодо наданНІ дозволу чи 
.. Готує проекти рішень виконавчого КОМІтету 
про відм" . 
6 6 ову У ИОГО наданНІ. ого комітету. 
6'7' Видає дозволи на підставі рішення ~иконав~анНl рекламних засобів, 
~ . Веде інформаційний банк даних МІСЦЬ роз ому порядку інформації ДJIJI 
ану іх розміщення та наданНІ в установлен их пунктів 

OHOВneH • б' кадастрУ населен . 6 8 ііа даних МІСТО УДІВНОГО . овноваженого центрального 
o~ . Подає територіальним opraн~ спеЦlaJIЬН;:: споживачів матеріали про 
погану Виконавчої влади у сфеРІ захисту :іщенНІ реклами. 
6 :УІЬеНIІа порядку розповсюдженНІ та роз стуванНІ місцем розміщенНІ 
.. ГОТУє проект рішенНІ на тимчасове кори 



5 
об'є .. -ry зовнішньої реклами та встаНовлеННJI ПРllорітету. 

7. Права peКnOl\lllOГO відділу. 

7.1. , Безп~решкодно~о . доступу посадових осіб на будіВНJЩТВО об'єктів 
зоВНІШНЬО1 реклами І Пlдприє~ства, ЩО ВИГОТОВnJlIОТЬ вироби ікон к ії 
незanежно ВІД форми влаСНОСТІ. стру Ц 
7.2. В.Jfмагати YCYHe~HJI порушень законодавствІ, держаВНIfХ стандартів, 
норм 1 пр~вил, apXITeКТYPH~X вимог, технічних умов, затверджених 
проектних РІшень з питань ЗОВНІшньої реклами. 

73. Зanyчати на договірних умовах незалежних експертів, спеціалізовані 
організаціі ДЛJl проведеННJI перевірок і підготовки висновків з питань, ЩО 
входить до іх компетенції. 
7.4. Вимагати в необхідних випадках від замовників, піДРJlДНllків, 
Вllробників конструкцій вибіркового РОЗКРИТТJl окремих конструктивних 
елементів об'єктів зовнішньої реклами, проведеННJI зйомок і замірів, 
додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, 
Вllробів і конструкцій. 
7.S. Одержувати від замовників, проектних і будівельних організацій, 
підприємств, що ВИГОТОВЛJIють вироби і конструкції, проектну та іншу 
документацію, необхідну для виконаННJI покладених на них функцій. 
7.6. Зупиняти монтажні роботи, Jlкі не відповідають вимогам 
законодавствІ, державних стандартів, норм і правил, архітектурним вимогам, 
технічним умовам, затвердженим проектним рішенНJlМ, a~o .здіЙСНIОЮТ~:JI 
без дозволу на іх виконанНJI, а також застосуванНJI вироБІВ І КОНСТРУКЦlИ, 
виготовлених з порушенням державних стандартів. 
7.7. Вносити подання відповідним органам ПJ?О аНУЛЮВ~ННJI .або 
ПРизупинення діі ліцензій на право здійснеННJI спеЦІальних В!ІДІВ роБІТ У 
проеКТУВанні та будівництві суб'єктами, Jlкі допускають. груБІ порушенНJI 
законодавствІ, державних стандартів, норм і правИJI, аРХІтектурних вимог, 
технічиих умов, затверджених проектниХ рішень. _ 
7.8. ПовідоМЛJIТИ спеціально уповноважений орган виконаВЧОI впади з 
питань захисту прав споживачів, у порJIДКУ BcтaHoвneHoMY законодавством , 
щодо ВЖИТтJl необхідних заходів для усунення ВИJlвn~них ?орушень. . 
7.9. Рекл .... ій ДЇJIЛьності взаЄМОДІЄ з ІНШИМИ спеЦІально 
УП амнии В1ДДШ у сво здійснюють контроль за 
ОВНоваженими державними органами, що 

ДОТРИма cahitapho-гігієніЧНИх, протипожежних 
В HIIJIМ природоохоронних, . , б aHНJI 
IlМог, охорони праці та інших вимог У сфеРІ МІСТО удув . 

8 В' , 'с:тобvдіВIIОГО законодавства та 
• IДДm КОНТРОЛІО за дотрllмаllНSlІ\1 1\11 .І' 

докумеllТВЛЬІІОГО супроводу. 

8.1, Ві ' містобудівного законодавства та до-
kyt.t ДДШ контролю за дотриманНJIМ підрозділом УпрaвnінНJI 
'licт:~anЬHOГO СУПР~ВОДУ БЄ ов:::і:КОі ради ( далі відділ ). Jlкий 
пЩз' ДУвання та аРХІтектурИ Р . ктору міста, 
8.2. ВІІ:ИЙ, і підпорядковується головному :Гс:удівного законодавства та 

1lЩin контролю за дотриманням 
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J10l\')'ttleHTanb~oro с~проводу ОЧОЛlОЄ наЧВnЬНIІК, Jlкий є заСТУПНIfКОМ началь-
11111\11 Управл1Н~Я ~Істобудування та архітеrпyplf. 
8.3. Робота ВІДДІЛУ контролю за дотримаННJlМ містобудівного законодав
ства та документального супроводу ~ПРJlмов~на на забезпечення ДОТРllман
JIIзаконодавства, державних стандартіВ, норм І праВIfЛ, apxiTenYPHllx ВIfМОГ 
і техніЧНІ!" умов, а також ?ол~жень ~атвердженої містобудівної AOkj'Meнтauiї 
111 проеКТІВ конкретних o~ СКТІВ (ДВnI - затверджені проектні рішення), місце
ВІІІ правил забудови УСІма суб'єктами містобудівної діяльності незалежно 
від форм власності під час забудови території міста, розміщеННJI, будіВНJlЦТ
вв, реконструкції, капітального ремонту об'єпів ЖИТЛОВО-Цllвільного, вироб
ИІІЧОГО та іншого призначення, реставрації архітектурних пам'JlТОК. 
8.4, Відділ контролю за дотриманням містобудівного законодавства та 
документального супроводу У СВОІИ діJlльності кеРУЄТЬСJl ЧІІННІІМ 
законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, та 

ЦlIAI Положенням. 
8.5. Діяльність відділу контролю за дотриманням містобудівного законо
давства та документального супроводу територіально обмежена межаМJI міс-
та Бровари. 

9. 3авдаllНR відділу. 

9.1. Відділ забезпечує нагляд за дотриманням. суб'єктами містобудівної 
дiJшьності діючого законодавства і державних БУДІВельних норм: . 
9 2 В· . для о"найомпення громадян з МlстоБУДIВНllМ . . IДДIЛ створює умови ~ .оо .. нтаЦl1 
законодавством та порядком оформлення проектно І докуме . . 
93 В·· . vo:IаГ8JIЬНЮЄ матеріали контролю за JlКlСТЮ . . 1ДДШ аналІЗУЄ та J - • 

забудови територій, окремих об'єктів, будівель~~х роБІТ. 
9.4. Здійснення аналізу містобудівної ситуацll: б . б· . б' . виконаННJI УДlвелЬНJlХ ро ІТ, 
• ВІдповідності розміщення о ЄКТІВ,. . 

нормам І правилам, аРХІтектурним 
законодавству,. державним стандартам, п оектнИМ рішенням, а також 
BI~oraм, теХНІЧНИМ умовам затвердженим р 

9 Мslсцевим правилам забудови; . матеРI.алів у сфері містобудування і 
.. документальний супрОВІД 

l1риliИJI'rl'Я відповідних рішень. з відповідних ПJlТань 
9.6. Підготовка проектів рішень виконкому 
1(. 
91C'tОБУдуВання. чНИХ осіб з питань порушеННR 
.у. Розгnид звернень гpoM8ДJIH та юрИДИ проектів відповідей або з 

Ь!IСТоБ • з підгоТОВКОЮ 
11 YДIB~OГO законодавства овИХ осіб виконкому. .00.. 
9 aдaн~ ВІДповідей за доручеННЯМ п~сад містобудівної СІпуаЦl1 в МІСТІ 
.8. ПІДГОТовка аналітичноі інформаЦ11 про стан 
заw . 
9 ІТНий період. ._ ИКОНКОМУ, розпориджень MI~ЬKOГO 
.9. ВИКонвнни рішень міськоі ради, II в дотримання містоБУДІВНОГО 

І'оnови. його заcтynника. щодо питань 
~Ollo.цaBCTBa. • • • • 
9· о. СТВОРЮЄ архів документів ВІДДіЛУ· них діляНОК у відПОВІДНОСТІ до 
n·lI· Веде черговий план забудо~ земел:м об'єктів містобудування. Рое"""-._ . • их б"дIВНИЦТВ 

·'~II .. - РІшень та заюнчен J' 
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10. право відділу. 

10 1 Одержувати від замовників, проектних і будівелЬНIІХ о . . оо . • . ргаНlзаЦIІІ, 
niдПРIIЄМСТВ, проектну .Т!, ІНШУ документаціІО, необхідну для Виконання 
покnвдеНIfХ на них ФУНКЦІИ. 
10.2. ~носити подання до відповідних органів ЩОДО робіт, які не 
.iДnOBIДBIOТЬ вимогам законода~ства, державних стандартів, норм і правил, 
архітектурним вимогам, теХНІЧНИМ умовам, затверджеНJlМ проеКТНllМ 
рішенням, місцевим правилам забудови або здіАСНЮЮТЬСR без дозволу на іх 
ВlІконания. 

10.3. Вносити подання відповідним органам про анулювання або 
ПР1lзупинення діі ліцензій на право здійснення спеціальних BIsдiB робіт у 
проектуванні та будівництві суб'єктами, які aOnYCKalOTL грубі порушення 
законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних ВИМОГ, 
технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих праВJfЛ забудови. 
10.4. Безоплатно одержувати від замовників, будівельних організацій, 
підприємств, а також органів державної статистики звітні дані про введення 
в дію основних фондів. 
10.5. Повідомляти відповідні органи державного контролю у сфері 
)dстобудування про факти порушень встановленого порядку ПРIfЯНRТТЯ В 
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. 
10.6. Відділ у СВОІИ діяльності взаємодіє 3 інши".и спеціально 
уповноваженими державними органами, що здійснюють контроль за 
Дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожеЖНJfХ 
вимог, охорони працj та інших вимог У сфері містобудування. 

11. Реорганізаців та ліквідаціJl УпрааліНIIJI. 

11.1. Реорганізація та ліквідація Управління проводиться З8 рішенням 
\tісысіi ради в установленому законом порядку. 

11.2. у разі ліквідації Управління його активи повинні бynt передані в 
УcraиОВJJеному законом порядку. 

12. ЗміНІ. та доповнеНllВ до ПоложеНИJl. 

12.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться і затверджуюТЬСЯ в тому 
1k ПОРЯДку, що і це ПоложенНJI. 

СеІСретар ради 
І.В. Сапожко 
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Про затвердження Положення 
про Управління містобудування 
Dарх~ктури Броварської 
міської ради в новій редакції. 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
AhtoheHI\-У 8.0. 

. Управління містобудування та архітектурИ Броварської міської рад .. подає на 
~ Броварської міської ради JJИТ8IIIUI про 311\'11ердженна ПOJlllЖCННJI про 
nPIВJIIННЯ містобудування та архітеКТУРИ Броварської міської радll в новій 

J1eда1щії. 

Л.Є.Рllбакова 
Головний архітектор міста 
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