
                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                             Наказ Державної інспекції архітектури 

                                                                                                                         та містобудування України
                                                                                                                                   _________________ № ________

                                                                                                        
 Орієнтовний план

проведення Державною інспекцією архітектури та містобудування України консультацій з громадськістю
у 2023 році

№ 
п/п

Питання або проєкт 
нормативно-

правового акта

Захід, що 
проводитиметься 

у рамках 
консультацій з 
громадськістю

Строк 
проведення 

консультацій

Заінтересовані 
сторони, яких 

планується залучити 
до консультацій

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, відповідального 
за проведення консультацій 

(телефон, e-mail)
1 Проведення 

громадського 
обговорення 
проєктів 
нормативно-
правових актів, що 
розробляються 
Державною 
інспекцією 
архітектури та 
містобудування 
України і мають 

Електронна 
консультація 
шляхом 
оприлюднення на 
вебсайті 
Державної 
інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України 

Протягом 
2023 року 

Фізичні, юридичні 
особи, об’єднання 

громадян, інститути 
громадянського 

суспільства

Відділ взаємодії з 
громадськістю та засобами 
масової інформації 

Інші структурні підрозділи 

(044) 357-10-05
press@diam.gov.ua



2

важливе суспільне 
значення

2 Проєкт 
Антикорупційної 
програми Державної 
інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України на 2023 рік

Публічне 
громадське 
обговорення

Січень-
березень 2023 
року

Фізичні, юридичні 
особи, об’єднання 

громадян, інститути 
громадянського 

суспільства

Сектор з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Інші структурні підрозділи 

(044) 357-10-05

3 Проєкт постанови 
Кабінету Міністрів 
України щодо 
внесення змін до 
пункту 71 Порядку 
здійснення 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю, 
затвердженого 
постановою КМУ 
від 23.05.2011 №553, 
в частині 
удосконалення 
роботи комісії щодо 
розгляду звернень у 

Електронна 
консультація 
шляхом 
оприлюднення на 
вебсайті 
Державної 
інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України

Вересень-
листопад 2023 
року

Фізичні, юридичні 
особи, об’єднання 

громадян, інститути 
громадянського 

суспільства

Відділ взаємодії з 
громадськістю та засобами 
масової інформації 

Інші структурні підрозділи 

(044) 357-10-05
press@diam.gov.ua
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сфері містобудівної 
діяльності

4 Проєкт постанови 
Кабінету Міністрів 
України щодо 
внесення змін до 
Порядку здійснення 
державного 
архітектурно-
будівельного 
нагляду, 
затвердженого 
постановою КМУ 
від 19.08.2015 №698, 
в частині 
удосконалення 
процедури 
держаного 
архітектурно-
будівельного 
нагляду

Електронна 
консультація 
шляхом 
оприлюднення на 
вебсайті 
Державної 
інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України

Липень-
серпень 2023 
року

Фізичні, юридичні 
особи, об’єднання 

громадян, інститути 
громадянського 

суспільства

Відділ взаємодії з 
громадськістю та засобами 
масової інформації 

Інші структурні підрозділи 

(044) 357-10-05
press@diam.gov.ua

5 Проведення аналізу 
громадської думки 
щодо діяльності 
Державної інспекції 
архітектури та 
містобудування 

Електронне 
опитування 
шляхом 
розміщення та 
заповнення 
анкети (гугл-

Протягом 
року

Фізичні, юридичні 
особи, об’єднання 

громадян, інститути 
громадянського 

суспільства

Відділ взаємодії з 
громадськістю та засобами 
масової інформації 

Інші структурні підрозділи 
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України, в тому 
числі у сфері 
антикорупційної 
політики

форми) на сайті 
Державної 
інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України

(044) 357-10-05
press@diam.gov.ua


