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Кабінет Міністрів України 

 
Постанова 

від 23 грудня 2020 р. № 1340 
 

Київ 
 

Деякі питання функціонування органів архітектурно-
будівельного контролю та нагляду 

     

Кабінет Міністрів України  постановляє: 

1. Утворити Державну інспекцію архітектури та містобудування 
України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з 
питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

2. Затвердити Положення про Державну інспекцію архітектури та 
містобудування України, що додається. 

3. Ліквідувати: 

− Державну інспекцію містобудування; 
− Державну сервісну службу містобудування. 

4. Установити, що забезпечення діяльності Державної інспекції архітектури 
та містобудування та заходи, пов’язані з ліквідацією Державної 
архітектурно-будівельної інспекції, у 2021 році здійснюються в межах 
видатків, передбачених Державній інспекції містобудування та Державній 
сервісній службі містобудування. 

5. Утворити комісію з ліквідації Державної інспекції містобудування. 

Затвердити головою зазначеної комісії першого заступника Голови 
Державної інспекції містобудування Прохорова Сергія Валерійовича. 
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Голові комісії: 

− затвердити персональний склад комісії; 
− забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної 

інспекції містобудування; 
− поінформувати у тримісячний строк Кабінет Міністрів України про 

результати проведеної роботи. 

6. Утворити комісію з ліквідації Державної сервісної служби 
містобудування. 

Затвердити головою зазначеної комісії Голову Державної сервісної служби 
містобудування Дюжилову Наталію Олександрівну. 

Голові комісії: 

− затвердити персональний склад комісії; 
− забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної 

сервісної служби містобудування; 
− поінформувати у тримісячний строк Кабінет Міністрів України про 

результати проведеної роботи. 

7. Визначити Державну інспекцію архітектури та містобудування суб’єктом 
управління індивідуально визначеного майна Державної інспекції 
містобудування та Державної сервісної служби містобудування, Державної 
архітектурно-будівельної інспекції, які ліквідовуються. 

8. Взяти до відома, що Державну інспекцію архітектури та містобудування 
буде розміщено за адресою: бульв. Лесі Українки, 26, у м. Києві. 

9. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України згідно з переліком, що додається. 

11. Міністерству розвитку громад та територій протягом трьох місяців 
подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до 
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та привести власні 
нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою. 

         Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 21 


