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Додаток 13 

до рішення Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської області                          

від 30.03.2021  № 33-VIII  

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської 

міської ради Одеського району Одеської області  

(у новій редакції) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської 

міської ради Одеського району Одеської області (надалі – управління) є структурним 

підрозділом виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської 

області.  

Управління підзвітне та підконтрольне Чорноморській міській раді ради Одеського 

району Одеської області, підпорядковане її виконавчому комітету і міському голові, а з 

питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також 

підконтрольне відповідним органам виконавчої влади. Загальне керівництво і контроль за 

діяльністю   управління здійснюється відповідно до рішення міської ради «Про  розподіл 

посадових обов'язків між секретарем ради, заступниками міського голови,  керуючим 

справами».  

1.2. Управління не є юридичною особою і включає в себе два відділи: відділ служби 

містобудівного кадастру та відділ планування та забудови, має штамп, власні бланки та 

електронну адресу. 

Юридична адреса Управління: 68003, Одеська область, Одеський район, місто 

Чорноморськ, проспект Миру, 33. 

Повна назва Управління: Управління архітектури та містобудування виконавчого 

комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 

постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами 

Міністерства, рішеннями Чорноморської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями Чорноморського міського голови, а також цим Положенням. 

1.4. На начальника і співробітників Управління поширюється дія Закону України                          

«Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів  у  

відповідності до норм чинного законодавства. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  

2.1.       Основними завданнями Управління є: 

2.1.1. забезпечення реалізації державної політики та виконання повноважень 

Чорноморської міської ради у сфері містобудування та архітектури на території 

Чорноморської територіальної громади відповідно до положень Конституції України, 



2 

 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про регулювання містобудівної 

діяльності"; 

2.1.2.  забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, 

державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення 

контролю за їх реалізацією; 

2.1.3. організація розроблення, подання на затвердження в установленому порядку 

Генерального плану міста Чорноморська, іншої містобудівної документації; 

2.1.4.  координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і 

забудови міста Чорноморська, поліпшення архітектурного вигляду; 

2.1.5.  сприяння організації в межах своїх повноважень охорони та реставрації пам'яток 

архітектури та містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів. 

 

3.  ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1.     Управління  відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1.2.  бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури, подає до Чорноморської міської ради та виконавчого комітету Чорноморської 

міської ради пропозиції з цих питань; 

3.1.3. готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку Чорноморської 

міської ради та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до виконавчого комітету 

Чорноморської  міської ради; 

3.1.4. сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-

економічного розвитку території Чорноморської міської ради; 

3.1.5.  розглядає пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення території, 

вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з 

містобудівною документацією, розробляє та подає до Чорноморської  міської ради та до 

виконавчого комітету Чорноморської міської ради висновки з цих питань, забезпечує 

контроль за використанням і забудовою зазначених територій, також можливість 

провадження на них запланованої містобудівної діяльності; 

3.1.6.  розглядає пропозиції щодо встановлення та зміни меж міста Чорноморська, 

земель Чорноморської міської ради; 

3.1.7. розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її 

виконавчого комітету з питань,  віднесених до компетенції Управління; 

3.1.8. розглядає звернення підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань 

громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства 

України про доступ до публічної інформації; 

 3.1.9. забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг 

громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та 

вживає відповідних заходів; 

3.1.10.  сприяє формуванню єдиної політики щодо естетичного вигляду об'єктів 

архітектури в системі існуючої забудови; 

3.1.11. інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми 

розвитку міста Чорноморська, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує 

їх громадське обговорення; 

3.1.12. організовує проведення в установленому порядку архітектурних та 

містобудівних конкурсів; 
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3.1.13. сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування 

та архітектури; 

3.1.14. координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та 

організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на 

проектування; 

3.1.15. організовує та проводить громадські обговорення проектів містобудівної 

документації; 

3.1.16. виконує інші функції відповідно до законодавства та тих, які передбачені 

рішеннями Чорноморської міської ради та виконавчого комітету Чорноморської  міської 

ради. 

  

                              4.  ПРАВА УПРАВЛІННЯ 

4.1.     Управління  має право: 

-   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його 

компетенції; 

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету 

Чорноморської  міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за 

погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції; 

-  отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого 

комітету Чорноморської  міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, 

документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань; 

-  подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення 

топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням 

державних стандартів, норм і правил. 

4.2. Управління  в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

постійними комісіями Чорноморської  міської ради, іншими структурними підрозділами 

виконавчого комітету Чорноморської міської ради, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та 

громадянами. 

5.         У складі управління є два відділи. 

5.1.  Відділ планування та забудови управління архітектури та містобудування є 

підрозділом управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської 

міської ради і йому підпорядковується. 

5.1.1.   Основним завданням відділу планування та забудови управління архітектури та 

містобудування є:                                                                                                                                                 

- реалізація на території міської ради держаної політики у сфері містобудування і 

архітектури;                                                                                                                                                   

- координація діяльності суб’єктів містобудування з питань комплексного розвитку і 

забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду; 

- забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних 

стандартів, норм і правил, правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації. 

5.1.2.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

- готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів 

міського  бюджету і подає їх на розгляд міськвиконкому;                                                                  

-  приймає участь у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста; 

- розглядає пропозиції щодо визначення   території, вибору, вилучення, приватизації та 
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надання земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства; 

- забезпечує в межах повноважень охорону, реставрацію та використання пам’яток 

архітектури і містобудування; 

- сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних і  

технічних рішень; 

-  організовує і проводить конкурси на розроблення проектів важливих об’єктів;  

-  інформує через засоби масової інформації населення про розміщення важливих 

об’єктів; 

- сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування і 

архітектури; 

- розглядає звернення і скарги громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що 

належать до його компетенції, приймає відповідні рішення; 

- розробляє та виносить на затвердження виконавчого комітету Чорноморської міської 

ради схему розміщення тимчасових пересувних споруд для провадження підприємницької 

діяльності; 

- погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, 

монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах 

своєї компетенції; 

- погоджує дозволи на розташування рекламних засобів у межах своєї компетенції; 

- надає рекомендації щодо стадійності проектування, доцільності розроблення ескізних 

проектів, застосування індивідуальних проектів будинків і споруд, їх поверховості, 

оздоблення, необхідності внесення змін до цих проектів; 

- вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством 

рішень стосовно самовільно збудованих (встановлених) будинків, споруд та тимчасових 

споруд; 

- координує виконання на території Чорноморської міської ради науково-дослідних і 

проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування; 

5.1.3.  Відділ планування та забудови управління архітектури та містобудування 

очолює начальник  відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським 

головою м. Чорноморська за пропозицією та погодженням начальника УАМ.  

5.1.4. Начальник відділу планування та забудови управління архітектури та 

містобудування: 

● здійснює керівництво діяльністю відділом планування та забудови управління 

архітектури   та містобудування, несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на нього  завдань; 

● розподіляє обов'язки між працівниками відділу планування та забудови управління   

архітектури та містобудування;                                                                                                

● розробляє посадові інструкції працівників відділу планування та забудови управління  

архітектури та містобудування; 

● здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням. 

5.2.  Відділ Служби містобудівного кадастру (далі Служба)  є структурним 

підрозділом управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської 

міської ради і йому підпорядковується. 

5.2.1. Відділ Служби містобудівного кадастру  при управлінні архітектури та 

містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради входить до складу 

державної кадастрової системи з ведення містобудівного кадастру. 
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5.2.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 

Чорноморським міським головою у встановленому законом порядку за пропозицією та 

погодженням начальника управління архітектури та містобудування, якому Служба 

підпорядковується. 

5.2.3. Начальник відділу Служби містобудівного кадастру управління архітектури та 

містобудування є заступником начальника управління архітектури та містобудування. 

5.2.4. У складі Служби можуть утворюватись підрозділи із ведення та реєстрації 

кадастрової інформації; обробки, зберігання та оновлення кадастрової інформації; 

підготовки та видачі кадастрової інформації; забезпечення роботи системи кадастру. 

5.2.5. Чисельність спеціалістів Служби визначається залежно від обсягу обробки даних 

містобудівного кадастру, кількості технічних засобів, операційних та спеціальних програм, 

об'єму адміністрування роботи сервера, локальної мережі, системи управління базою даних 

тощо. 

5.2.6. Начальник відділу Служби містобудівного кадастру управління архітектури та 

містобудування:                                                                                                                                            

- здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на нього  завдань; 

-  розподіляє обов'язки між працівниками Служби;                                                                                   

-  розробляє посадові інструкції працівників Служби;                                                                                

           5.2.7. Основними завданнями Служби є:                                                                                    

-  організація створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань 

моніторингу    об'єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних 

організацій для  впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру;                                             

-  визначення   пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання 

робіт;     -  введення   в роботу Служби єдиних організаційно-правових та нормативно-

методичних     документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного 

кадастру;                     -  введення в межах компетенції в дію керівних документів щодо 

діяльності з ведення містобудівного кадастру;                                                                                                                                 

-  інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на відповідній території;                                                                                                                                                               

-  проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об'єктів;              

-  організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і 

кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та   

використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, 

несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи);                                        

-  взаємодія із джерелами вихідної інформації і користувачами кадастрової інформації. 

 5.2.8. Джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:  

- спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури, органи технічної  

інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та розпорядження   

державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони 

навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної   

спадщини, підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-

будівельних вишукувань, інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади 

та органів  місцевого самоврядування,  що ведуть свої регістри і бази даних;  

- інші підприємства, установи та організації, що виконують натуральні обстеження, 
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зйомки та вишукування;  

- юридичні і фізичні особи, що мають матеріали, необхідні для формування 

містобудівного кадастру.  

5.2.9.  Користувачами кадастрової інформації можуть бути:  

- органи, відповідальні за розв'язання задач та підготовки пропозицій з політики  

збалансованого в ресурсному і правовому відношенні розвитку території та поселень,  

визначення пріоритетів інвестування, - для виконання їх функцій;  

-  замовники містобудівної документації, забудовники – для надання земель під 

забудову,  отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, завдання 

на проектування, технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, 

вишукування і проведення робіт з будівництва, формування будівельного паспорта;  

-  проектні, вишукувальні, науково-дослідні та будівельні підприємства – для 

отримання  вихідних даних на виконання відповідних робіт;  

- спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури – для складення  

містобудівних умов і обмежень, контролю за розробленням містобудівної документації,  

відведення, містобудівного освоєння та використання земельних ділянок, забезпечення іншої 

містобудівної діяльності;  

- органи земельних ресурсів – для регулювання землекористування, організації 

встановлення меж населених пунктів і адміністративно-територіальних одиниць, окремих   

земельних ділянок, підготовки пропозицій щодо встановлення розміру платежів за землю і 

нормативної оцінки земельних ділянок з урахуванням містобудівної цінності території, 

ведення  моніторингу земель поселень; 

-  органи державного  нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі – для 

контролю  за  використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;  

-  органи з управління та розпорядження державним майном – для проведення оцінки  

нерухомості з урахуванням її містобудівної цінності та пов'язаної з нею території;  

- органи охорони навколишнього природного середовища – для розроблення   

природоохоронних заходів, проведення моніторингу, нагляду і контролю за використанням 

природних ресурсів і станом навколишнього природного середовища населених пунктів, їх 

систем;  

-  фінансові установи, інвестори, страхові  компанії – для визначення рентних платежів 

з урахуванням містобудівної цінності території, оцінки і страхування ризику інвестицій під 

час освоєння територій;  

-  служби державних кадастрів і галузеві банки даних – для взаємоузгодження ведення  

розподілених баз даних і отримання кадастрової інформації;  

-   органи, що ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно;  

-  інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні 

особи – для отримання відповідної інформації для містобудівних потреб.  

5.2.10. Служба здійснює:  

-  операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації;  

-  контроль стану кадастрової інформації;  

-  операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадастрової 

інформації;  

-  операції з внесення даних  до  баз даних містобудівного кадастру;  

- операції з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення містобудівного 

кадастру;  



7 

 

-  операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації;  

- створення та ведення архіву містобудівної та проектної документації, матеріалів 

містобудівного кадастру; 

-  операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних;  

- заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог 

законодавства;  

-   операції з формування кадастрових документів та їх видача за запитом;  

  - операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів в межах  

санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру;  

-  операції із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу до кадастрових 

даних окремих користувачів за відповідним переліком, затвердженим розпорядником 

інформаційних   фондів містобудівного кадастру;  

- адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних документів  

містобудівного кадастру з  урахуванням установлених особливостей;  

-   розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на відповідній території;  

-   операції з ведення банка даних містобудівного кадастру;  

-  попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників земельних ділянок,  

будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транспортних комунікацій щодо 

передбачених змін або реконструкції на відповідність діючим містобудівним регламентам;  

-   підготовку інформаційних матеріалів для складання будівельного паспорта.  

5.2.11. Служба додатково забезпечує:  

- оперативне програмно-технічне та технологічне обслуговування містобудівного 

кадастру;  

- розвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення робіт з 

удосконалення    структури даних, програмно-технічного блоку, способів введення, обробки, 

зберігання та надання даних тощо;  

- участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно-правового забезпечення 

містобудівного кадастру;  

- організацію створення та оновлення топографічних планів, призначених для 

складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і 

споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших 

інженерних питань.  

5.2.12. Служба має право:  

- отримувати в установленому порядку від органів, які формують містобудівний  

кадастр, інформацію, що включена до переліку даних;  

- отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників об'єктів нерухомого майна) 

матеріали та відомості, які необхідні для ведення містобудівного кадастру;  

- відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що включені до структури   

кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності відомостей, які надійшли до 

містобудівного кадастру;  

- вносити до відповідного спеціально уповноваженого органу містобудування та  

архітектури або разом з ним до органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції;  

- передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до містобудівного 

кадастру вищого рівня.  
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5.2.13.  Служба несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання 

даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до законодавства.  

5.2.14. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування всіх рівнів   

кадастрова   інформація надається безкоштовно. Обмін інформацією між державними 

кадастрами здійснюється на безоплатній основі згідно з договорами про обмін інформацією 

(п.28).  

5.2.15.   Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно.  

5.2.16. Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб'єктам 

містобудівної діяльності надається безоплатно. 

5.2.17. Бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до 

природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших 

територій, що підлягають особливій охороні; 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

6.1.   Управління  очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 

посади Чорноморським міським головою. 

6.2.    Начальник Управління  за посадою є головним архітектором міста Чорноморська. 

6.3. Призначення на посаду головного архітектора здійснюється виключно за 

результатами конкурсу: 

-     у конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж 

організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не 

менше 5 років. 

6.4. Начальник Управління: 

6.4.1. здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність 

перед Чорноморським  міським головою за виконання покладених на Управління  завдань; 

6.4.2. видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання; 

6.4.3.  узгоджує призначення на посади і звільнення з посад працівників Управління; 

6.4.4.  погоджує призначення та звільнення з посад начальників відділів Управління; 

6.4.5. у межах своїх повноважень координує діяльність відділів Управління, здійснює 

контроль за їх діяльністю; 

6.4.6. готує пропозиції щодо скасовування актів начальників відділів Управління, що 

суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня. 

6.5.  Накази начальника Управління, що суперечать Конституції України, іншим актам 

законодавства, рішенням Конституційного Суду України, наказам Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

можуть бути скасовані Чорноморським міським головою. 

6.6. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється 

з посади Чорноморським міським головою за поданням начальника Управління та 

погодженням з відповідним заступником Чорноморського міського голови згідно з 

розподілом обов'язків. 

6.6.1. Заступник начальника управління - начальник Служби містобудівного кадастру 

повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам: 

• повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 

• стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років чи на керівних 
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посадах в інших сферах управління не менше 5 років. 

6.7. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень 

об'єктів архітектури при Управлінні утворюється архітектурно-містобудівна рада. 

6.7.1. Склад ради та положення про неї затверджується згідно законодавства за 

поданням начальника Управління. 

6.8. Структура Управління затверджується рішенням Чорноморської  міської ради 

Одеського району Одеської області. 

 

 

7.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

7.1. Працівники Управління можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, 

кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним 

законодавством України.  

7.2. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, 

передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним 

законодавством. 

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Ліквідація чи реорганізація Управління здійснюється за рішенням Чорноморської  

міської ради Одеського району Одеської області в порядку, визначеному законодавством 

України. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до норм діючого 

законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 




