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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Шлях європейської інтеграції України, зокрема
адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського
Союзу, передбачає проведення правових реформ у різноманітних сферах
суспільного життя. Зокрема, сьогодні можна спостерігати за активними
процесами реформування у сфері містобудівної діяльності, що
здійснюються у декількох напрямах: децентралізації (передача значної
частини повноважень від центрального органу виконавчої влади у сфері
містобудівної діяльності (Державної архітектурно-будівельної інспекції
України) місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування); спрощення дозвільно-реєстраційних процедур,
скорочення часу їх проходження та переліку необхідних документів;
запровадження державного архітектурно-будівельного нагляду;
персоніфікації відповідальності суб’єктів містобудівної діяльності тощо.

Проте, не зважаючи на позитивні зміни у сфері містобудівної
діяльності, залишаються відкритими для вирішення питання неузгодженості
нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності між собою;
відсутності уніфікованих понять, що містяться у чинному містобудівному
законодавстві; низького рівня залучення громадськості у процес прийняття
рішень публічною адміністрацією у сфері містобудівної діяльності;
обмеження доступу до публічної інформації у сфері містобудівної
діяльності тощо. Все це призводить до численних порушень суб’єктами
містобудівної діяльності вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час прогнозування
розвитку населених пунктів і територій, планування, забудови та іншого
використання територій, проектування, будівництва й спорудження об’єктів
містобудівної діяльності, реконструкції історичних населених пунктів,
реставрації та реабілітації об’єктів культурної спадщини, створення
інженерної і транспортної інфраструктури.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вивчення сучасного
стану адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності в
Україні та формулювання пропозицій щодо вдосконалення чинного
законодавства у зазначеній сфері.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог Закону
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», положень
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від
26 лютого 2016 року № 68/2016, Пріоритетних тематичних напрямів
наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011
року № 942, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020
роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії
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правових наук України від 3 березня 2016 року, а також Планів науково-
дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб
на основі аналізу чинного законодавства України, відповідних підзаконних
нормативно-правових актів, зарубіжного (європейського) законодавства,
критичного опрацювання вітчизняних і зарубіжних наукових теорій, судової
практики розкрити зміст адміністративно-правового регулювання
містобудівної діяльності в Україні, а також розробити пропозиції щодо
удосконалення відповідних нормативних актів у цій сфері.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного
вирішення таких завдань:

– розглянути містобудівну діяльність крізь призму об’єкта
юридичного регулювання;

– з’ясувати сутність та способи адміністративно-правового
регулювання містобудівної діяльності;

– вивчити міжнародний досвід юридичного регулювання
містобудівної діяльності;

– обґрунтувати, що містобудівне право є напрямом диференціації
адміністративного права України;

– проаналізувати адміністративно-правові засади інституту
планування територій;

– охарактеризувати адміністративно-правове забезпечення інституту
підготовчих, будівельних робіт та інституту прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта;

– вивчити адміністративно-правове регулювання державного
архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

– охарактеризувати адміністративно-правове забезпечення участі
громадськості в організації та здійсненні містобудівної діяльності;

– сформулювати пропозиції до чинних нормативно-правових актів з
питань містобудування.

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами адміністративного
права суспільні відносини, що виникають у сфері містобудівної діяльності.

Предметом дослідження є містобудівна діяльність як об’єкт
адміністративно-правового регулювання.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є
загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Їх застосування
зумовлено системним підходом, що дає можливість вивчати проблеми в
єдності їх соціального змісту та юридичної форми. За допомогою логіко-
семантичного методу поглиблено понятійний апарат, з’ясовано сутність
термінів «містобудівна діяльність», «інструменти діяльності публічної
адміністрації» (підрозділи 1.1, 1.2). Порівняльно-правовий метод
використано при вивченні міжнародного досвіду юридичного регулювання
містобудівної діяльності (підрозділ 1.3.). Формально-логічний метод
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застосовано при обґрунтуванні позиції, що містобудівне право є напрямом
диференціації адміністративного права України ( підрозділ 1.4.). Історично-
правовий метод використано для вивчення історичних аспектів правового
регулювання містобудівної діяльності (підрозділ 2.1). Системний метод
застосовано під час розгляду юридичного регулювання містобудівної
діяльності та при вивченні адміністративно-правового забезпечення участі
громадськості в організації та здійсненні містобудівної діяльності (підрозділи
1.2, 2.4). Аналіз і синтез використано у процесі розгляду адміністративно-
правових засад інституту планування територій, забезпечення інституту
підготовчих, будівельних робіт та інституту прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта (підрозділи 2.1, 2.2). За допомогою методу
групування та структурно-логічного методу з’ясовано коло суб’єктів
містобудівної діяльності (підрозділ 1.2). Метод документального аналізу
було застосовано як для аналізу судової практики, що склалася у даній сфері
(підрозділ 2.3), так і для виявлення прогалин у чинних нормативних актах,
що регулюють суспільні відносини, які складаються у сфері містобудівної
діяльності.

Нормативною основою дослідження є Конституція України,
міжнародні документи, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради
України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних
органів виконавчої влади, рішення Конституційного Суду України, рішення
судів загальної юрисдикції, спрямовані на регулювання відносин у сфері
містобудівної діяльності, а також відповідне законодавство та судова
практика зарубіжних держав.

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці в
галузі загальної теорії права та держави, конституційного права, теорії
управління, адміністративного права, підготовлені, зокрема,
В. Б. Авер’яновим, Ю. П. Битяком, Л. Р. Білою-Тіуновою, М. О. Баймуратовим,
С. В. Бобровник, В. В. Гордєєвим, П. В. Діхтієвським, Л. В. Ковалем,
В. К. Колпаковим, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюком, В. В. Копєйчиковим,
Є. В. Курінним, В. В. Лазаревим, О. В. Марцеляком, Р. С. Мельником,
Є. В. Петровим, О. Ф. Скакун, В. В. Шубою та ін.

Емпіричну основу дослідження становлять узагальнення судової
практики адміністративних судів та Вищого адміністративного суду України
у спорах із суб’єктами містобудівної діяльності, політико-правова
публіцистика, присвячена даній проблематиці, довідкові видання,
статистичні матеріали.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що
дисертація є першим комплексним дослідженням, де з використанням
необхідних методів пізнання, здобутків вітчизняної і зарубіжної юридичної
науки, з урахуванням європейського досвіду окреслено теоретичні та
практичні проблеми адміністративно-правового регулювання містобудівної
діяльності в Україні. За результатами дослідження сформульовано нові
концептуальні теоретичні та прикладні положення й висновки:
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уперше:
– обґрунтовано доцільність використання у чинному законодавстві

єдиного уніфікованого терміна «містобудівна діяльність»;
– обґрунтовано необхідність прийняття Концепції розвитку

містобудівної діяльності України як програмного документа, що має
визначати основні напрями та перспективи розвитку в цілому України,
потенційної поведінки суб’єктів містобудівної діяльності у цій сфері для
найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів України;

– обґрунтовано виділення у межах Особливого адміністративного
права нової галузі права – містобудівного права та запропоновано його
систему;

– сформульовано пропозиції щодо внесення змін до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про
Генеральну схему планування території України»;

удосконалено:
– визначення поняття «містобудівна діяльність», під яким необхідно

розуміти цілеспрямовану діяльність суб’єктів містобудівної діяльності по
створенню та підтриманню повноцінного середовища життєдіяльності
людини, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій,
планування, зонування, реконструкцію населених пунктів і територій,
архітектурну діяльність, будівельну діяльність, консервацію незавершеного
об’єкта містобудівної діяльності, прийняття спорудженого об’єкта в
експлуатацію, ремонт (поточний, середній і капітальний), знесення,
благоустрій об’єкта містобудівної діяльності, створення соціальної,
інженерної, виробничої, транспортної, природоохоронної, комунікаційно-
інформаційної інфраструктури;

– перелік головних напрямів містобудівної діяльності та основних
вимог до такої діяльності за рахунок включення до них використання
територій (прогнозування розвитку, планування, зонування, реконструкція);
здійснення архітектурної діяльності; здійснення будівельної діяльності;
створення соціальної, інженерної, виробничої, транспортної, комунікаційно-
інформаційної інфраструктури; розробка правових актів, державних
стандартів, норм і правил, пов’язаних з містобудівною діяльністю; контроль
за дотриманням містобудівного законодавства; розробка, реалізація і
моніторинг містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку
населених пунктів і територій; створення та ведення містобудівних
кадастрів населених пунктів; стандартизація; сертифікація; ліцензування
певних видів господарської діяльності у будівництві об’єктів IV i V
категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом
Міністрів України, в порядку, встановленому законодавством; галузевої
експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ у галузі
будівництва, житлово-комунального господарства та промисловості
будівельних матеріалів; моніторингова діяльність; професійна атестація
виконавців робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури; підготовка
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кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації; здійснення науково-
дослідної діяльності;

– розуміння правової категорії «громадськість» як соціально активних
фізичних осіб, наділених правами та обов’язками щодо відстоювання своїх
легітимних інтересів, зокрема у сфері містобудівної діяльності;

– класифікацію принципів взаємодії публічної адміністрації у сфері
містобудівної діяльності і громадськості під час організації та здійснення
містобудівної діяльності, до яких слід віднести: участь; відсутність
дискримінації; рівність; неупередженість; відкритість; доступність;
відповідальність за свої рішення, дії чи бездіяльність;

дістали подальшого розвитку положення:
– щодо необхідності розробки генеральної схеми планування території

України як інтерактивної моделюючої системи управління державою, що
забезпечить регулярну актуалізацію даних, поточний аналіз стану та
моделювання стратегії регіонального розвитку, доступність інформації для
прийняття управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому
рівнях;

– щодо необхідності прийняття Містобудівного кодексу України, що
дасть змогу створити сприятливі умов для подальшого розвитку
містобудівної діяльності, залучення інвесторів та населення до процесу
розвитку населених пунктів, упорядкування розвитку територій відповідно до
рішень містобудівної документації;

– щодо доцільності визнання нечинним Закону України «Про основи
містобудування» у зв’язку із застарілістю більшості його положень та
запропоновано перенесення окремих його норм, що відповідають сучасному
стану суспільних відносин у сфері містобудівної діяльності, до Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть
бути використані у:

– науково-дослідній сфері – основні положення та висновки
дисертації можуть стати фундаментом для подальшої наукової розробки
у сфері адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності;

– правотворчості – висновки та рекомендації, розроблені в
дисертації, можуть виступати основою для прийняття законопроектів у
частині узгодження національного законодавства в сфері містобудівної
діяльності з міжнародними стандартами;

– правозастосовній діяльності – імплементація одержаних результатів
сприятиме подальшому реформуванню діяльності публічної адміністрації у
сфері містобудівної діяльності в частині практичного втілення механізму
адміністративно-правового регулювання їхньої діяльності;

– навчальному процесі – положення та висновки дисертації можуть
становити основу програмно-методичних комплексів, зорієнтованих на
опанування студентами (курсантами) юридичних навчальних закладів
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правових норм, що регламентують діяльність публічної адміністрації у сфері
містобудівної діяльності України; можуть застосовуватися при розробці
навчально-методичної літератури з курсу «Адміністративне право» (акт
впровадження від 20 квітня 2017 року Київського національного університету
імені Тараса Шевченка).

Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми
в цілому, окремих її аспектів, одержані узагальнення й висновки були
оприлюднені дисертантом на двох міжнародних науково-практичних
конференціях, зокрема: «Держава і право: проблеми становлення і стратегія
розвитку» (м. Ужгород, грудень 2015 р.); «Юридична наука в ХІХ столітті»
(м. Запоріжжя, травень 2017 р.).

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у п’яти
наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані фаховими з
юридичних дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому
виданні.

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, двох
розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел
та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 274 сторінки. Список
використаних джерел налічує 357 найменувань і займає 42 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її
зв’язок із науковими програмами, планами, темами, розкрито мету і завдання,
об’єкт і предмет, методи дослідження, окреслено наукову новизну та
практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо
апробації результатів дослідження та публікацій.

Розділ 1 «Містобудівна діяльність у контексті юридичного
регулювання» складається з чотирьох підрозділів, у яких розглянуто
містобудівну діяльність як об’єкт юридичного регулювання, з’ясовано
сутність та способи адміністративно-правового регулювання містобудівної
діяльності, вивчено міжнародний досвід юридичного регулювання
містобудівної діяльності, обґрунтовано, що містобудівне право є напрямом
диференціації адміністративного права України.

У підрозділі 1.1 «Містобудівна діяльність як об’єкт юридичного
регулювання» здійснено аналіз нормативно-правових актів у сфері
містобудівної діяльності та юридичної літератури, за результатами якого
зроблено висновок про існування широкого та вузького підходів до
визначення поняття «містобудівна діяльність» та вивчено їх зміст.

З метою конкретизації поняття містобудівної діяльності в роботі
розглянуто питання необхідності уніфікації усіх понять, що містяться у
чинному законодавстві у сфері містобудівної діяльності, введення нових
(додаткових) категорій (зокрема, суб’єкт містобудівної діяльності) й
розширення складових елементів містобудівної діяльності та її об’єктів.
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Окрему увагу приділено характеристиці об’єктів містобудівної
діяльності.

Підрозділ 1.2 «Сутність та способи адміністративно-правового
регулювання містобудівної діяльності» розпочато із пошуку визначення
поняття «адміністративно-правове регулювання», за результатами чого
зроблено висновок, що публічна адміністрація, на виконання наданих
повноважень, використовує у своїй діяльності різноманітні за своєю сутністю
та правовою природою інструменти, через які, власне, і здійснюється
адміністративно-правове регулювання у даній сфері.

З огляду на необхідність адаптації національного законодавства до
законодавства Європейського Союзу, а також враховуючи термінологію
європейського адміністративного простору, зроблено висновок, що
основними інструментами, які використовуються публічною адміністрацією
для адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності, є
нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні договори, акти-плани
та акти-дії.

У підрозділі детально проаналізовано зміст та особливості названих
інструментів, визначено конкретних суб’єктів публічної адміністрації,
уповноважених на їх застосування у сфері містобудування, а також
сформульовано конкретні пропозиції, спрямовані на покращення практики їх
використання.

Підрозділ 1.3 «Міжнародний досвід юридичного регулювання
містобудівної діяльності» присвячений дослідженню нормативно-правового
регулювання містобудівної діяльності у країнах Співдружності Незалежних
Держав (СНД) – Республіці Білорусь, Республіці Казахстан та у європейській
країні – Федеративній Республіці Німеччині.

За результатами аналізу законодавства Республіки Білорусь та
Республіки Казахстан зроблено декілька висновків, зокрема: обґрунтована
необхідність розробки в Україні програмного документа (стратегії) розвитку
містобудівної сфери та запропоновано відмовитися від практики одночасного
регулювання відносин у сфері містобудування двома, майже ідентичними за
своїм призначенням, законами – Законом України «Про основи
містобудування» та Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності».

Значну увагу приділено вивченню правового регулювання
містобудівної діяльності у Федеративній Республіці Німеччина, зокрема
Будівельного кодексу (BauGB). За результатами проведеного дослідження
підтримано наявну у літературі думку про доцільність розробки
Містобудівного кодексу України, який зможе вирішити завдання щодо
систематизації законодавства у сфері містобудування та узгодження його
положень з нормами суміжних галузей законодавства, що, у свою чергу,
сприятиме підвищенню ефективності діяльності публічної адміністрації,
удосконаленню порядку і прозорості прийняття рішень з питань
містобудування, забезпеченню реалізації прав територіальних громад та
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окремих громадян, ефективному використанню територій, удосконаленню
порядку підготовки, погодження і затвердження містобудівної документації, а
також створенню умов для ефективного міжнародного співробітництва у сфері
містобудування.

У підрозділі 1.4 «Містобудівне право як напрям диференціації
адміністративного права України» наголошується, що нині сфера
містобудування регулюється численними нормативними актами, правова
природа яких до кінця невизначена. З огляду на це, на обговорення
поставлено питання про можливість/доцільність об’єднання таких актів у
межах містобудівного права.

Проаналізовано існуючі підходи до розуміння містобудівного
права, які нині склалися у науці. Зауважено, що згідно позиції деяких
науковців містобудівне право являє собою комплексну галузь права,
тобто таку, що об’єднує у собі норми різної правової природи (приватні
та публічні). Наголошено на тому, що подібний підхід суперечить теорії
поділу права на приватне та публічне, а раз так, то і не знаходить
підтримки у автора.

Доведено, що містобудівна діяльність являє собою одну з тих сфер, в
якій чітко знаходить прояв публічний інтерес, спрямований на забезпечення
містобудівних потреб усього суспільства. У зв’язку з цим наголошено, що
норми, які забезпечують реалізацію цього інтересу, можуть і повинні бути
віднесені до окремої галузі публічного права – містобудівного права.

Спираючись до доробки зарубіжних та вітчизняних науковців,
запропоновано виділення у межах системи права України нового галузевого
утворення – містобудівного права як складового елемента Особливого
адміністративного права.

На завершення підрозділу розглянуто питання про внутрішню
побудову (систему) містобудівного права.

Розділ 2 «Адміністративно-правове забезпечення організації та
здійснення окремих напрямків містобудівної діяльності в Україні»
складається з чотирьох підрозділів, присвячених аналізу адміністративно-
правових засад інституту планування територій, характеристиці
адміністративно-правового забезпечення інституту підготовчих, будівельних
робіт та інституту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об’єкта, дослідженню адміністративно-правового регулювання державного
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, з’ясуванню стану та
перспектив адміністративно-правового забезпечення участі громадськості в
організації та здійсненні містобудівної діяльності.

Підрозділ 2.1 «Адміністративно-правові засади інституту
планування територій» присвячено визначенню особливостей планування
території як процесу розробки схем планування територій різного масштабу,
результатом якого є формування планувальних документів на державному,
регіональному та місцевому рівнях відповідними суб’єктами публічної
адміністрації.
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Аналіз нормативних актів у сфері містобудівної діяльності, а також
стану реалізації планувальних документів, допоміг сконцентрувати увагу на
вивченні проблем, які накопичилися у даній сфері – високий рівень
декларативності Генеральної схеми планування території України;
незабезпеченість населених пунктів містобудівною документацією; відсутність
актуалізованої містобудівної документації; обмеженість участі громадськості у
розробці та затвердженні містобудівної діяльності; незабезпеченість
відкритості та доступності планувальних документів.

Крізь призму аналізу нормативно-правових актів адміністративно-
правової природи зроблено спробу визначити можливі шляхи вирішення
наявних проблем.

Підрозділ 2.2 «Адміністративно-правове забезпечення інституту
підготовчих, будівельних робіт та інституту прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта» розпочато із розгляду нормативно-
правових актів у сфері містобудівної діяльності, завдяки яким можна
простежити за розвитком і вдосконаленням адміністративно-правового
забезпечення інституту підготовчих, будівельних робіт та інституту прийняття
в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

На підставі аналізу чинного законодавства у сфері містобудівної
діяльності детально охарактеризовано дозвільні процедури, пов’язані з
наданням замовнику права на виконання підготовчих та будівельних робіт,
прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, з урахуванням
існуючих класів наслідків (відповідальності) об’єктів містобудівної
діяльності.

Особливу увагу приділено вивченню судової практики, зокрема
аналізу рішень адміністративних судів щодо вирішення публічно-правових
спорів, що виникають з приводу самочинного будівництва (щодо оскарження
особами, які здійснили (здійснюють) самочинне будівництво, приписів
органів архітектурно-будівельного контролю про знесення самочинно
збудованого об’єкта; за позовами органів архітектурно-будівельного
контролю про знесення такого об’єкта).

На завершення підрозділу проаналізовано адміністративну процедуру
подання дозвільних документів через Центр надання адміністративних послуг
та електронну систему здійснення декларативних і дозвільних процедур у
будівництві.

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правове регулювання державного
архітектурно-будівельного контролю та нагляду» крізь призму чинного
законодавства у сфері містобудівної діяльності визначено поняття й основні
завдання державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Проаналізовано нормативно-правові акти у сфері містобудівної
діяльності та юридичну літературу щодо визначення державного
архітектурно-будівельного контролю. Зроблено висновок про одностайність
законодавця та науковців у розумінні державного архітектурно-будівельного
контролю як сукупності заходів, спрямованих на дотримання суб’єктами
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містобудівної діяльності вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,
будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та
будівельних робіт.

Проаналізовано стан реалізації законодавчої новації, пов’язаної з
передачею значної частини повноважень Держархбудконтролю органам
місцевої влади.

Проведено розмежування мети та завдань реалізації державного
будівельного контролю та державного будівельного нагляду. Зокрема,
наголошено, що об’єктом Держархбудконтролю є суб’єкти містобудівної
діяльності (замовники, проектувальники, підрядники, експертні організації),
натомість об’єктом перевірок з боку суб’єктів Держархбуднагляду є самі
органи Держархбудконтролю.

Підрозділ 2.4 «Адміністративно-правове забезпечення участі
громадськості в організації та здійсненні містобудівної діяльності»
розпочато із критичного аналізу існуючих у науковій літературі підходів
щодо тлумачення поняття «громадськість». Зроблено висновок, що не
можуть визнаватися громадськістю уповноважені представники замовника
(забудовника) та проектувальника в особі органів влади; уповноважені
представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
підприємств та установ, оскільки вони завжди діють у публічних інтересах.

Здійснено аналіз чинного законодавства у сфері містобудівної
діяльності, міжнародно-правових актів та юридичної літератури щодо
визначення переліку й принципів взаємодії публічної адміністрації у сфері
містобудівної діяльності та громадськості.

Розглянуто існуючі підходи до рівнів участі громадськості у процесі
прийняття рішень публічною адміністрацією, зокрема у сфері містобудівної
діяльності.

Основну увагу зосереджено на характеристиці «консультування» як
обмеженого рівня участі громадськості в організації та здійсненні
містобудівної діяльності.

ВИСНОВКИ

У дисертації, виконаній на основі аналізу чинного законодавства
України та практики його застосування, теоретичного осмислення наукових
праць у різних галузях знань, запропоновано нове вирішення наукового
завдання, що виявляється у з’ясуванні сутності, змісту та меж
адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності в Україні.
У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків та
пропозицій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

З’ясовано, що під адміністративно-правовим регулюванням
містобудівної діяльності слід розуміти діяльність публічної адміністрації у
сфері містобудівної діяльності щодо цілеспрямованого впливу на суспільні
відносини у сфері містобудівної діяльності за допомогою адміністративно-
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правових засобів у межах повноважень, з метою забезпечення прав, свобод і
публічних інтересів приватних осіб, нормального функціонування
громадянського суспільства й держави.

Констатовано, що публічна адміністрація у сфері містобудівної
діяльності на виконання наданих повноважень використовує у своїй
діяльності різноманітні за своєю сутністю та правовою природою
інструменти – нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні
договори, акти-плани та акти-дії.

Доведено, що нормативні акти публічної адміністрації у сфері
містобудівної діяльності відрізняються за видовою ознакою – постанови,
накази, розпорядження, рішення. Зроблено висновок про відсутність
сьогодні взагалі нормативного урегулювання питань, пов’язаних з
прийняттям та застосуванням нормативних актів публічної адміністрації,
включаючи поняття, ознаки і види. У зв’язку із чим суб’єкти публічної
адміністрації у сфері містобудівної діяльності видають одні й ті самі
інструменти (нормативні акти), які при цьому мають різну юридичну силу.

Наголошено на відсутності закріплення визначення, видів, порядку
прийняття нормативних актів, зокрема у сфері містобудівної діяльності, на
законодавчому рівні. Оскільки сьогодні кожен суб’єкт публічної
адміністрації наділяє нормативні акти як інструмент його діяльності власним
значенням (у даному випадку поняття нормативних актів визначає на
підзаконному рівні Міністерство юстиції України), що призводить до
відсутності єдиної практики розуміння нормативних актів та суперечить
Конституції України, відповідно до якої суб’єкти публічної адміністрації
повинні діяти виключно в межах та на підставі законів України. У зв’язку із
цим запропоновано ухвалення проекту та прийняття, зокрема, Закону
України «Про нормативно-правові акти».

Сформульовано визначення актів-планів у сфері містобудівної
діяльності, під яким слід розуміти різновид рішення публічної адміністрації,
що спрямовано на задоволення публічних інтересів у сфері містобудівної
діяльності. З’ясовано, що, не зважаючи на те, що аналіз діяльності публічної
адміністрації у сфері містобудівної діяльності свідчить про досить поширене
використання публічною адміністрацією актів-планів, актів-дій під час
виконання покладених завдань, на жаль, адміністративним правом та чинним
законодавством у сфері містобудівної діяльності детально не урегульовано
питання сутності, ознак, видів та порядку прийняття і їх застосування як
інструментів діяльності публічної адміністрації.

За результатами аналізу Закону Республіки Білорусь «Про
архітектурну, містобудівну та будівельну діяльність у Республіці Білорусь»
та Закону Республіки Казахстан «Про архітектурну, містобудівну та
будівельну діяльність у Республіці Казахстан» зроблено висновок, що
обидва закони розрізняють три види діяльності – містобудівна,
архітектурна, будівельна, які являють собою певні стадії забудови
території, а саме: територіальне планування, архітектурно-будівельне
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проектування та будівництво. Наголошено, що на відміну від цих країн
законодавство України у сфері містобудівної діяльності об’єднує
містобудівну, архітектурну та будівельну діяльність в одне поняття
«містобудівна діяльність». Констатовано, що у законодавстві ФРН у сфері
містобудівної діяльності взагалі відсутнє визначення «містобудівна
діяльність». Будівельний кодекс (Baugesetzbuch – BauGB) не використовує
термін «містобудівна діяльність» (Stadtplanung), а регламентує діяльність
публічної адміністрації та приватних осіб у сфері містобудівної діяльності
за допомогою таких правових категорій, як план міського розвитку
(Bauleitplаn), план зонування (Flächennutzungssplаn) та план застройки
(Bebauungsplаn).

Акцентовано увагу, що Україна є повноправною стороною цілої низки
міжнародно-правових актів у сфері містобудівної діяльності (Містобудівна
хартія Співдружності Незалежних Держав, Угода про співробітництво в
будівельній діяльності), що накладає на неї обов’язок створення
національних і міждержавного інформаційних банків даних про нормативно-
правові акти та інші основоположні документи про містобудування і
територіальний розвиток держав Співдружності; розробки механізму та
інструментів управління сталим розвитком населених пунктів та
облаштування територій держав Співдружності; забезпечення
взаємоузгодженого планування розвитку територій, охорони навколишнього
середовища та екологічної реконструкції в зонах, що становлять
міждержавний інтерес тощо.

Наголошено, що сьогодні в Україні об’єктивно існує певна група
суспільних відносин, у межах яких відбувається реалізація однієї з функцій
держави, а саме функції створення та підтримання повноцінного середовища
життєдіяльності людини. Оскільки у зазначених відносинах обов’язковим
суб’єктом є публічна адміністрація, її діяльність відповідно до ч. 2 ст. 19
Конституції України має отримати належне юридичне регулювання. У зв’язку з
цим запропоновано норми права, якими керується публічна адміністрація у
сфері містобудівної діяльності, з огляду на процеси диференціації галузі
адміністративного права, об’єднати у межах спеціальної галузі містобудівного
права, якій властиві усі ознаки галузі права, що, власне, і дає змогу говорити
про можливість її існування у системі вітчизняного адміністративного права,
зокрема Особливого адміністративного права.

Запропоновано виділяти у межах містобудівного права наступні
інститути: інститут суб’єктів містобудівної діяльності; інститут
прогнозування розвитку населених пунктів і територій; інститут
землекористування; інститут планування населених пунктів і територій;
інститут зонування населених пунктів і територій; інститут реконструкції
населених пунктів і територій; інститут будівельної діяльності; інститут
забезпечення містобудівної діяльності; інститут благоустрою населених
пунктів та територій; інститут експертиз у сфері містобудівної діяльності;
інститут громадського контролю.
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Обґрунтовано, що «планування територій» та «забудова територій»
є різними за функціональним призначенням, окремими та самостійними
правовими категоріями, правовий статус яких має бути визначено в
окремих статтях Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності». У контексті викладеного запропоновано авторське визначення
«планування територій» як цілеспрямованої діяльності суб’єктів
містобудівної діяльності щодо збалансованого, раціонального використання
земель з урахуванням суспільних та приватних інтересів.

Запропоновано можливі шляхи вирішення проблем, що виникають
під час планування територій. Зокрема, слід визначити критерії, що дадуть
змогу обґрунтувати ступінь обмеження доступу до відомостей, які містяться
в картографо-геодезичних матеріалах, та забезпечити доступність
генеральних планів для громадян; проектним інститутам переглянути
доцільність та законність збереження грифів обмеження доступу на
генеральних планах, розроблених відповідними інститутами, та забезпечити
зняття грифів у випадку невідповідності їх нормам українського
інформаційного та містобудівного законодавства; органам прокуратури
забезпечити здійснення постійного нагляду над публічною адміністрацією у
сфері містобудівної діяльності щодо неправомірного віднесення
генеральних планів до інформації з обмеженим доступом та неправомірного
обмеження доступу громадян до матеріалів генеральних планів населених
пунктів; застосувати світовий проектний досвід розробки містобудівної
документації на базі нової територіальної моделі економічних прогнозів та
розрахунків тощо.

Зроблено висновок, що незважаючи на те, що самочинне будівництво
здебільшого визнається правовою категорією цивільного права, питання
самочинного будівництва є складовою публічно-правових спорів, що
розглядаються та вирішуються адміністративними судами у порядку Кодексу
адміністративного судочинства України. Наголошено, що справи, які
виникають з приводу самочинного будівництва, поділяються на дві категорії:
спори щодо оскарження особами, які здійснили (здійснюють) самочинне
будівництво, приписів органів архітектурно-будівельного контролю про
знесення самочинно збудованого об’єкта; спори за позовами органів
архітектурно-будівельного контролю про знесення такого об’єкта. Аналіз
судових справ дозволив дійти висновку, що причиною виникнення різної
судової практики є недостатнє знання суддями адміністративних судів
законодавства у сфері містобудівної діяльності та вивчення судової практики
з цього питання.

Наголошено, що сьогодні чинне законодавство у сфері містобудівної
діяльності чітко розмежовує Держархбудконтроль та Держархбуднагляд,
регламентуючи, що Держархбудконтроль спрямований на дотримання
суб’єктами містобудівної діяльності вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час
виконання підготовчих та будівельних робіт, у свою чергу Держархбуднагляд
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– на дотримання саме органами Держархбудконтролю вимог законодавства у
сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час
провадження ними містобудівної діяльності.

Констатовано, що за результатами реформи містобудівної діяльності
до органів Держархбудконтролю належать: структурні підрозділи з питань
державного архітектурно-будівельного контролю Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; виконавчі органи з
питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських,
селищних, міських рад (крім міських рад населених пунктів, які є
адміністративними центрами областей, та міських рад населених пунктів з
чисельністю населення понад 50 тисяч); Держархбудінспекція України.

Встановлено, що задля захисту своїх інтересів фізичні особи можуть
об’єднуватися у громадські організації, територіальні громади, органи
самоорганізації населення та інші формування інститутів громадського
суспільства і використовувати передбачені законодавством інструменти
впливу на публічну адміністрацію, в тому числі у сфері містобудівної
діяльності.

Констатовано, що сьогодні участь громадськості в організації та
здійсненні містобудівної діяльності є обмеженою, адже здійснюється лише на
одному рівні – консультування, що проводиться Держархбудінспекцією
України у формі публічного громадського обговорення (створення
громадських рад, проведення громадських слухань), електронних
консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської
думки (опосередкована форма).

Зроблено висновок, що під час проведення громадських слухань з
боку публічної адміністрації у сфері містобудівної діяльності та замовника
(забудовника) окремого об’єкта містобудівної діяльності відбуваються
систематичні порушення чинного законодавства у сфері містобудівної
діяльності: відсутність інформаційного стенду біля будівельного майданчика
із стислою інформацією про об’єкт містобудівної діяльності, схеми
генерального плану з експлікацією об’єктів забудови та благоустрою
(паркінгу, прибудинкових майданчиків, озеленення), схем фасадів або
перспективного зображення будівлі; проведення громадських слухань без
офіційного повідомлення у робочий час; використання земельної ділянки не
за цільовим призначенням; відсутність узгодженої містобудівної
документації, висновків експертів щодо можливості розміщення об’єкта
містобудівної діяльності на певній території; проведення підготовчих та
будівельних робіт із порушенням містобудівних стандартів і норм;
порушення процедури проведення громадських слухань; відсутність доступу
до містобудівних документів (генерального плану, детального плану міста);
проведення «закритих» громадських слухань з обмеженою кількістю
зацікавлених громадян за зачиненими дверима; призначення місця
проведення громадських слухань у приміщенні, що не може вмістити всіх
бажаючих представників громадськості.
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АНОТАЦІЯ

Рибак К. О. Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-
правового регулювання. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.

Дисертацію присвячено дослідженню питань адміністративно-
правового регулювання містобудівної діяльності в Україні.

Містобудівна діяльність розглянута як об’єкт юридичного
регулювання. Охарактеризовано об’єкти містобудівної діяльності. З’ясовано
сутність та способи адміністративно-правового регулювання містобудівної
діяльності. Виділено основні інструменти, які використовуються публічною
адміністрацією для забезпечення адміністративно-правового регулювання
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містобудівної діяльності. Досліджено міжнародний досвід юридичного
регулювання містобудівної діяльності у країнах Співдружності Незалежних
Держав (СНД) – Республіці Білорусь, Республіці Казахстан та у європейській
країні – Федеративній Республіці Німеччині.

Значну увагу приділено аналізу адміністративно-правового
забезпечення організації та здійснення окремих напрямів містобудівної
діяльності в Україні: планування територій, підготовчих, будівельних робіт та
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Досліджено та проаналізовано адміністративно-правове забезпечення
участі громадськості в організації та здійсненні містобудівної діяльності.

Ключові слова: містобудівна діяльність, містобудівне право,
планування територій, підготовчі роботи, будівельні роботи, прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, державний архітектурно-
будівельний контроль, державний архітектурно-будівельний нагляд,
громадськість.

АННОТАЦИЯ

Рыбак Е. А. Градостроительная деятельность как объект
административно-правового регулирования. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс;
финансовое право; информационное право. – Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки
Украины. – Киев, 2018.

Диссертация посвящена исследованию вопросов административно-
правового регулирования градостроительной деятельности в Украине.

Исследованы существующие научные подходы к пониманию правовой
категории «градостроительная деятельность», субъектов и объектов такой
деятельности. Сформулировано авторское понятие «градостроительная
деятельность», рассмотрены главные направления и требования к
градостроительной деятельности в Украине.

Сущность административно-правового регулирования градостроительной
деятельности рассмотрена сквозь призму инструментов деятельности
публичной администрации, к которым, учитывая европейскую практику,
относятся нормативные акты, административные акты, административные
договоры, акты-планы и акты-действия.

Установлены конкретные субъекты публичной администрации в сфере
градостроительной деятельности и детально охарактеризованы акты, которые
они принимают. Сделан вывод, что хотя субъекты публичной администрации
в сфере градостроительной деятельности выдают одни и те же акты,
последние имеют различную юридическую силу.

На основании существующих научных подходов к пониманию
градостроительного права доказано, что градостроительная деятельность
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представляет собой одну из тех сфер, в которых находит проявление
публичный интерес, направленный на обеспечение градостроительных
потребностей всего общества. В связи с этим высказано предположение о
существовании в системе отечественного административного права, в
частности Особенного административного права, самостоятельной отрасли
права – градостроительное право.

Исследовано административно-правовое регулирование градостроительной
деятельности в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Федеративной
Республике Германии. Отдельно акцентировано внимание на особенностях
понимания «градостроительной деятельности», ее сущности и структурных
элементов.

Особое внимание сосредоточено на детальном рассмотрении
последних изменений в законодательстве, внесенных в рамках
реформирования градостроительной деятельности в Украине во время
подготовительных, строительных работ и принятия в эксплуатацию
законченного строительством объекта. В частности, особенности
децентрализации власти в сфере градостроительной деятельности (передачи
значительной части полномочий от центрального органа исполнительной
власти в сфере градостроительной деятельности (Государственной
архитектурно-строительной инспекции Украины) местным органам
исполнительной власти и органам местного самоуправления); упрощенные
разрешительно-регистрационные процедуры в сфере градостроительной
деятельности.

Критическому анализу подданы научные подходы к пониманию
понятия «общественность». Охарактеризованы принципы и уровни участия
общественности в процессе принятия решений публичной администрацией в
сфере градостроительной деятельности в Украине. Выявлены пробелы в
законодательстве в сфере градостроительной деятельности и
сформулированы конкретные рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: градостроительная деятельность, градостроительное
право, планирование территорий, подготовительные работы,
строительные работы, принятие в эксплуатацию законченного
строительством объекта, государственный архитектурно-строительный
контроль, государственный архитектурно-строительный надзор,
общественность.

SUMMARY

Rybak K. O. Town-Planning Activity as the Object of Administrative
and Legal Regulation. – Manuscript.

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 –
administrative law and procedure; financial law; information law. – Taras
Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of
Ukraine. – Kyiv, 2018.
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The dissertation is focused on studying the issues of administrative and
legal regulation of town-planning activity in Ukraine.

Town-planning activity has been considered as the object of legal
regulation. The objects of town-planning activity have been characterized. The
essence and methods of administrative and legal regulation of town-planning
activity have been clarified. The main tools used by public administration to
provide administrative and legal regulation of town-planning activity have been
highlighted. The author has researched international experience of legal
regulation of town-planning activity in the countries of the Commonwealth of
Independent States (CIS) – the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan
and in the European country – the Federal Republic of Germany.

Considerable attention has been paid to the analysis of administrative
and legal provision of the organization and implementation of certain areas of
town-planning activity in Ukraine: planning of territories, preparatory,
construction works and acceptance into operation of the constructed facility.

Administrative and legal provision of public participation in the
organization and implementation of town-planning activity has been researched
and analyzed.

Key words: town-planning activity, urban planning law, planning of
territories, preparatory works, construction works, acceptance into operation of the
constructed facility, state architectural and building control, state architectural and
construction supervision, public.
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