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Обласні державні адміністрації
Міністерство розвитку громад та
територій
Державна інспекція архітектури та
містобудування України
Відповідно до Положення про Міністерство цифрової трансформації
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня
2019 року № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації», Мінцифри є
головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері
надання електронних та адміністративних послуг. Мінцифри відповідно до
покладених завдань, зокрема, сприяє розвитку мережі центрів надання
адміністративних послуг, формує пропозиції щодо надання державної підтримки
(у тому числі фінансової) такому розвитку; координує діяльність органів, що
утворили центри надання адміністративних послуг, з питань підвищення рівня
якості надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронної
інформаційної взаємодії таких центрів із суб’єктами надання адміністративних
послуг, розширення функцій центрів та переліку послуг, які надаються через них;
здійснює моніторинг якості надання електронних та адміністративних послуг.
З метою виконання покладених на Міністерство завдань зазначаємо про
таке.
До Міністерства цифрової трансформації України почали надходити
повідомлення про відмову ЦНАП у прийнятті документів для надання
адміністративних послуг у сфері будівництва стосовно об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
та об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта на
підставі того, що об’єкт будівництва розташований на території іншої
територіальної громади.
Інформуємо, що 01 жовтня 2021 року набрав чинності пункт 174 Порядку
ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва,
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року
№ 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва» (далі – Прядок), відповідно до якого
через електронний кабінет адміністратора центру надання адміністративних
послуг здійснюється:
1) створення, завантаження та підписання документів;
2) створення та подання електронних документів для отримання
замовниками адміністративних послуг у сфері будівництва;
3) завантаження документів, необхідних для отримання замовниками
адміністративних послуг у сфері будівництва;
4) отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних
документів та результати їх розгляду;
5) листування з користувачами електронної системи, держателем та
технічним адміністратором.
Відповідно до пункту 123, підпункту 1 пункту 124 Порядку електронний
кабінет є компонентом електронної системи, який забезпечує електронну
взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами,
органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних
послуг.
Електронний кабінет призначений, зокрема, для подання, виготовлення та
отримання таких документів в електронній формі, вчинення дій, пов’язаних з:
– отриманням вихідних даних (містобудівних умов та обмежень і
технічних умов (у тому числі з укладенням договорів про надання технічних
умов відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»), завдань
на проектування;
– отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт;
– прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
– присвоєнням, зміною, коригуванням, анулюванням адреси об’єкта
нерухомого майна.
Так, відповідно до пункту 41 Порядку виконання підготовчих та
будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 р. № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
26 серпня 2015 р. № 747), документи, що надають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт, подаються за вибором замовника до
відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю особисто
через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет
шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або заповнюються та надсилаються
рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання
адміністративних послуг.
Центри надання адміністративних послуг під час прийняття документів у
замовників, адміністратори центрів надання адміністративних послуг через
кабінет на Порталі Дія або електронний кабінет користувача створюють заявку
з накладенням електронного підпису, завантажують до кабінету шляхом
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сканування документи, що подані заявником, та надсилають до відповідного
органу державного архітектурно-будівельного контролю.
Створення та подання електронних документів, завантаження документів,
необхідних для отримання адміністративних та інших послуг у сфері
будівництва, отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних
документів та результати їх розгляду здійснюється через електронний кабінет
відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 червня 2021 р. № 681.
Аналогічні норми містяться й у Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів, постановою Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 р. № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
8 вересня 2015 р. № 750).
Таким чином, подання документів до ЦНАП для надання адміністративних
послуг у сфері будівництва щодо об’єктів, що за класом наслідків
(відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та
об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта
здійснюється не залежно від місцезнаходження об’єкта будівництва.
Принагідно зазначаємо, що згідно з пунктом 8 Порядку технічним
адміністратором Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва є
державне підприємство «ДІЯ» (далі – технічний адміністратор), що належить до
сфери управління Мінцифри.
Для підключення адміністраторів ЦНАП та отримання доступу до Єдиної
державної електронної системи у сфері будівництва необхідно надіслати
офіційне звернення у вигляді доданої таблиці (додається) разом із супровідним
листом на адресу технічного адміністратора build@diia.gov.ua в електронній
формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника
уповноважено органу (у разі функціонування ЦНАП як структурного підрозділу
лист має підписати керівник юридичної особи, в складі якої діє ЦНАП).
Зазначену інформацію просимо довести до відома міських, селищних та
сільських рад.
Додатково інформуємо, що листи міністерств мають роз’яснювальний
(інформаційний) характер і не встановлюють норм права.
Додаток: 1 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра

Юлія Клейменова, Алла Шостак (044) 256 69 82

Людмила РАБЧИНСЬКА

Додаток до листа ЦНАП

№ з/п

Область

Повна назва органу
(юридичної особи)

Повна назва
структурного
підрозділу (у
випадку, якщо
функції
покладено на
структурний
підроздій)

1
2
3
…

* Підписантів може бути декілька користувачів в одному ЦНАП

код ЄДРПОУ

ПІБ користувача

РНОКПП

Посада

Телефон

Чи має користувач право
Електронна пошта
підпису в ЄДЕССБ
(так/ні)*

