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Звіт
про виконання Державною інспекцією архітектури та містобудування України 

секторального плану державного ринкового нагляду за 2022 рік

Державною інспекцією архітектури та містобудування України на 
виконання частини одинадцятої статті 20 Закону України «Про державний 
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», пункту 30 Порядку 
розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу 
та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.12.2011 № 1410 (далі – Порядок), підготовлено звіт про виконання 
секторального плану державного ринкового нагляду за 2022 рік.

Відповідно до Положення про Державну інспекцію архітектури та 
містобудування України (далі – ДІАМ), затвердженого поставною Кабінету 
Міністрів України від 23.12.2020 № 1340, ДІАМ відповідно до покладених на неї 
завдань здійснює державний ринковий нагляд в межах сфери своєї 
відповідальності.

Пунктом 171 Переліку видів продукції, щодо яких органи державного 
ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого 
поставною Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069, до сфери 
відповідальності ДІАМ віднесено продукцію «будівельні вироби», вимоги щодо 
відповідності якої встановлено Технічним регламентом будівельних виробів 
(продукції), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 20.12.2006 № 1764.

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік розроблено 
та затверджено, а також опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» і розміщено на 
офіційному веб-сайті ДІАМ у визначені законодавством строки.

Разом з тим на підставі отриманих пропозицій Державної митної служби 
України щодо перегляду такого плану та затвердження його з урахуванням 
проєкту плану здійснення контролю продукції, що є складовою секторального 
плану, ДІАМ внесено зміни та 28.06.2022 затверджено секторальний план 
державного ринкового нагляду на 2022 рік (зі змінами), який оприлюднено в 
установленому порядку.

Згідно з пунктом 32 Порядку, відповідно до наявної інформації 
повідомляємо, що до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України 
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від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) 
і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» на період воєнного 
стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 
«Про введення воєнного стану в Україні», до ДІАМ надійшло 22 повідомлення 
митних органів Держмитслужби про призупинення митного оформлення 
продукції. За результатами розгляду таких повідомлень продукція підлягала 
митному оформленню в установленому порядку як така, що не становила загрози 
суспільним інтересам або не могла вважатися такою, що не відповідала 
встановленим вимогам.


