3

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"


Верховною Радою України 13 січня 2011 року прийнято Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Підтримуючи необхідність удосконалення законодавчого регулювання відносин, які виникають у процесі містобудівної діяльності, що забезпечило б дальший розвиток будівельної та суміжних галузей економіки, вважаю, що зміна існуючого порядку регулювання в цій сфері має здійснюватись виважено та збалансовано, ураховувати інтереси як забудовників, так і громадян, територіальних громад та держави, адже результати й наслідки будівельної діяльності мають безумовний вплив на життєдіяльність громадян, відповідної територіальної громади та суспільства в цілому.
Змушений констатувати, що Закон, який надійшов на підпис, у запропонованій редакції не вирішує зазначених завдань, зокрема, щодо збалансованості інтересів суб'єктів містобудування, а в окремих випадках прямо порушує гарантовані Конституцією України права громадян, місцевого самоврядування. Йдеться, зокрема, про таке.

1. Законом, що надійшов на підпис, пропонується кардинально змінити існуюче правове регулювання  громадського обговорення при плануванні і забудові території.
За Законом України "Про планування і забудову територій" (який відповідно до пункту 10 розділу V "Прикінцеві положення" Закону, що надійшов на підпис, пропонується визнати таким, що втратив чинність) метою громадських обговорень є врахування законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави при плануванні і забудові територій (стаття 1 Закону). Предметом громадського обговорення є проекти місцевих правил забудови та проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, а саме: схеми планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови територій, містобудівного обгрунтування розміщення об'єктів містобудування (стаття 302). 
Чинним Законом також прямо врегульовано порядок організації проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови (стаття 303), перелік осіб, які можуть брати участь у громадських слуханнях, результатом яких має стати врахування законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальної громади та держави. Зокрема, право брати участь у громадських обговореннях передбачено для осіб, які проживають на території, щодо якої розробляється проектна містобудівна документація, або на суміжній з такою території, а також власників та користувачів земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею території              (стаття 304). 
Водночас чинним Законом визначено порядок утворення погоджувальної комісії для врегулювання питань, що виникають у процесі громадського обговорення, та встановлено, що за результатами громадського обговорення вносяться необхідні зміни до документації та проводиться її повторна державна експертиза, сторона, не згідна з рішенням органу місцевого самоврядування, може оскаржити його в судовому порядку. 
Нарешті, чинним Законом заборонено затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення (стаття 306). 
На відміну від цього запропоновані Законом, що надійшов на підпис, норми щодо громадських слухань мають суто декларативний характер (стаття 21). Зокрема, за Законом на громадські слухання виносяться вже погоджені проекти генеральних планів населених пунктів, зміни за результатами громадських слухань у разі потреби можуть вноситися лише до проекту генерального плану населеного пункту. Порядок же проведення громадських слухань проектів генеральних планів населених пунктів визначатиметься Кабінетом Міністрів України. При цьому Закон не містить ані визначення поняття "громадські слухання", ані мети таких слухань, ані заборони затвердження проектів генеральних планів населених пунктів без їх громадського обговорення.
Відтак, Законом суттєво звужується предмет громадського обговорення, не передбачається наслідків непроведення таких слухань. 
Цим фактично обмежується можливість громадськості реально і безпосередньо брати участь у вирішенні питань місцевого значення, крім розроблення генерального плану населеного пункту. 
Наведене також нівелює значення громадського слухання (обговорення) як засобу врахування в процесі планування та забудови території законних інтересів осіб, які проживають на відповідній території або є власниками чи користувачами відповідних земельних ділянок, а також обмежує можливості громадян впливати на вирішення суспільно значущих питань, що зачіпають їх права та інтереси. 
Це в кінцевому результаті  перетворює громадське обговорення, яке мало би бути потужним засобом впливу територіальних громад на прийняття органами місцевого самоврядування рішень у сфері містобудування, на формальність.

Таким чином, запропонованими в Законі, що надійшов на підпис, положеннями щодо громадських слухань суттєво звужено зміст та обсяг існуючих за Законом України "Про планування і забудову територій" (який втрачатиме чинність) прав фізичних осіб, а також механізм забезпечення гарантованих Конституцією України прав на безпечне для життя і здоров'я довкілля (стаття 50 Конституції України). Цим порушено норми Основного Закону держави щодо гарантій конституційних прав і свобод, недопущення при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частини друга та третя статті 22).
Вирішення зазначеного питання у пропонований Законом, що надійшов на підпис, спосіб спричинить і невиконання Україною міжнародних зобов'язань, що випливають із Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), згоду на обов'язковість якої надано Верховною Радою України (Закон України від            6 липня 1999 року № 832-XIV) і яка за частиною першою статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства України. 
З огляду на викладене пропоноване Законом, що надійшов на підпис, врегулювання питання громадських слухань не може бути підтримане.
Тож пропоную статтю 21 Закону викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Громадські слухання щодо урахування громадських інтересів 
1. Громадському слуханню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.
2. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.
При вирішенні відповідно до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.
3. Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (в разі делегування їм таких повноважень) зобов'язані забезпечити:
оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;
оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості;
реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;
узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;
оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.
4. Оприлюднення проектів генеральних планів, планів зонування територій, детальних планів територій здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня їх надходження до відповідного органу місцевого самоврядування.
5. Оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні є підставою для подання пропозицій громадськості до відповідного органу місцевого самоврядування.
6. Пропозиції громадськості мають бути обгрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватись у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
7. Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають право надавати:
повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;
представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
8. Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадських слухань, утворюється погоджувальна комісія. 



До складу погоджувальної комісії входять:
посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування;
представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів;
представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці;
уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної чисельності комісії.
Головою погоджувальної комісії є посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування.
Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій (зауважень).
Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини представників громадськості).
Рішення погоджувальної комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом.
У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає відповідний орган місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті відповідним органом місцевого самоврядування рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.
9. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів.
Особи, які оприлюднюють проекти генеральних планів населених пунктів, зонування територій, детальних планів територій, є відповідальними за їх автентичність.
10. Фінансування заходів щодо врахування громадських інтересів здійснюється за рахунок органів місцевого самоврядування.
11. Порядок проведення громадських слухань визначає Кабінет Міністрів України".

2. Законом, що надійшов на підпис, передбачено вирішення питань дострокового внесення змін до генерального плану населеного пункту (крім міст обласних центрів, Києва та Севастополя) обласною радою, а для міст обласних центрів, Києва та Севастополя – Кабінетом Міністрів України (абзац другий частини дев'ятої статті 17 Закону, що розглядається). 
На обласні ради Законом покладається й затвердження генеральних планів населених пунктів у разі їх незатвердження в установлений строк відповідними сільськими, селищними, міськими радами. Що ж стосується генеральних планів міст обласних центрів, Києва та Севастополя, то в разі їх незатвердження таке рішення прийматиметься Кабінетом Міністрів України (частина десята статті 17 Закону).
Таким чином, Законом пропонується фактично позбавити органи місцевого самоврядування власних самоврядних повноважень на користь обласних рад або Кабінету Міністрів України.
Запровадження такого порядку спричинить обмеження права територіальних громад на місцеве самоврядування, яке гарантується Конституцією України (стаття 7) і є конституційним правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (стаття 140 Основного Закону держави). Це також не відповідає конституційній нормі щодо підконтрольності органів місцевого самоврядування органам виконавчої влади лише в частині здійснення повноважень органів виконавчої влади (делегованих повноважень) (частина четверта статті 143 Конституції України). 
Державний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень (стаття 20 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").
З огляду на викладене пропоную зберегти за органами місцевого самоврядування вирішення таких питань місцевого значення, як затвердження генеральних планів населених пунктів та внесення змін до них.
У зв'язку з цим пропоную у статті 17 Закону:
друге та третє речення абзацу другого частини дев'ятої замінити реченням такого змісту: "Питання про дострокове внесення змін до генерального плану населеного пункту може порушуватися перед відповідною сільською, селищною, міською радою відповідною місцевою державною адміністрацією";
друге речення частини десятої виключити.

3. Низкою статей Закону передбачено покладення на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад повноважень, які за Законом України  "Про місцеве самоврядування в Україні" належать до вирішення виключно на пленарних засіданнях сільських, селищних, міських рад.
Так, Законом, що надійшов на підпис, встановлюється, що план зонування території затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради (частина восьма статті 18). Саме цей план є різновидом містобудівної документації, який встановлює умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон (частина третя статті 18). 
Водночас за концепцією Закону, який надійшов на підпис, встановлення містобудівних умов та обмежень використання території можливо виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради й у детальному плані території – у разі відсутності плану зонування території (частини третя і восьма статті 19). 
Вважаю, що встановлення зазначених умов та обмежень використання відповідних територій має належати до компетенції рад і вирішуватися виключно на їх пленарних засіданнях, як того і вимагає Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", за яким затвердження містобудівної документації належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад (пункт 42 частини першої статті 26). 
За таких обставин вважаю за необхідне запровадити в Законі, що надійшов на підпис, такий порядок:
плани зонування територій затверджуватимуться сільськими, селищними, міськими радами;
детальні плани територій затверджуватимуться виконавчими комітетами рад, а за відсутності відповідного плану зонування території, в якому були б визначені умови та обмеження використання територій, детальні плани територій, що визначатимуть такі умови і обмеження, –  радами.
Тож, пропоную у Законі:
у частині восьмій статті 18 слова "затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради" замінити словами "затверджується на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради";
частину восьму статті 19 доповнити словами "а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території – відповідною сільською, селищною, міською радою";
відтворити такий порядок затвердження планів зонування територій і детальних планів територій у пропонованих змінах до Закону України "Про основи містобудування". 
4. Абзацом другим частини четвертої статті 34 Закону, що надійшов на підпис, передбачено, що видача зазначених у частині першій статті 34 документів замовнику – органу державної влади або органу місцевого самоврядування при будівництві або реконструкції інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
Цим порушуються права власників, у тому числі приватних, володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, оскільки питання щодо будівництва або реконструкції інженерно-транспортної інфраструктури на належних їм земельних ділянках може здійснюватися без їх згоди або навіть повідомлення про це. 
Зазначеним порушуються основоположні конституційні принципи та гарантії права власності, а саме: право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, непорушність права приватної власності, захист державою прав усіх суб'єктів права власності (частина четверта                статті 13, частини перша, четверта та п'ята статті 41 Конституції України).
Конституційний Суд України неодноразово звертав увагу на неприпустимість порушення конституційних гарантій права власності (Рішення від 12 лютого 2002 року № 3-рп/2002, від 20 червня 2007 року       № 5-рп/2007, від 16 жовтня 2008 року № 24-рп/2008). Так, у Рішенні від       16 жовтня 2008 року № 24-рп/2008 Конституційний Суд України зазначив, що "відповідно до статті 8 Основного Закону держави в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Одним із проявів цього конституційного принципу є непорушність права приватної власності та недопустимість протиправного позбавлення такого права".
Ураховуючи наведене, із запропонованим Законом рішенням цього питання не можна погодитись. Тож пропоную абзац другий частини четвертої статті 34 виключити.

5. Статтею 14 Закону передбачається, що схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів затверджуються рішенням відповідних рад та підлягають експертизі.
Таким чином, затвердження рішенням ради схем планування відповідної території Законом жодним чином не пов'язується з наявністю позитивного висновку експертизи. Беручи до уваги, що предметом експертизи має бути оцінка відповідності схеми планування інтересам сталого розвитку відповідної території, історичним, економічним, екологічним, демографічним аспектам її розвитку, неврахування висновків такої експертизи є неприпустимим.
До того ж у Законі жодним чином не визначено, на якому етапі така експертиза має проводитись – до чи після затвердження рішенням відповідної ради схеми планування території.
З метою забезпечення обов'язковості врахування висновків експертизи при вирішенні питання щодо затвердження схеми планування території пропонується частину четверту статті 14 Закону викласти в такій редакції: 
"4. Схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів затверджуються рішенням відповідних рад за умови отримання позитивного висновку державної експертизи".

	6. Законом, що надійшов на підпис, кардинально змінено підхід до питання обов'язковості проведення експертиз проектної документації на будівництво. Змінами до деяких Законів України скасовуються обов'язковість низки експертиз проектів будівництва, зокрема екологічної експертизи, експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам із пожежної безпеки, державної санітарно-епідеміологічної експертизи, державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, державної експертизи з енергозбереження, експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці (пункт 11            розділу V "Прикінцеві положення").
Натомість установлюється обов'язкова комплексна експертиза лише проектів будівництва об'єктів ІV і V категорій складності, об'єктів, що споруджуються на територіях зі складними інженерно-геологічними та техногенними умовами або із залученням бюджетних коштів. Установлення випадків проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається (стаття 31 Закону).
Підтримуючи заходи з лібералізації будівельної діяльності, усунення надмірного адміністративного впливу у цій сфері та пов'язаних з цим корупційних ризиків, вважаю, що такі заходи мають супроводжуватися визначенням адекватного механізму, який забезпечував би безумовну відповідність проектів будівництва відповідним нормам, стандартам і правилам, гарантував би якість будівельних робіт. На мою думку, одним із таких механізмів могла би бути персоніфікована відповідальність суб'єктів містобудівної діяльності.
Тож вважаю за необхідне надати Законом доручення Кабінету Міністрів України розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про відповідальність за негативні наслідки, спричинені допущеними порушеннями будівельних норм, стандартів і правил у процесі проектування, експертизи проектів та будівництва об'єктів містобудування. 
У зв'язку з цим пропоную абзац перший пункту 12 розділу V "Прикінцеві положення" Закону замінити трьома абзацами такого змісту:
"12. Кабінету Міністрів України: 
внести у місячний строк з дня опублікування цього Закону до Верховної Ради України проект закону щодо персоніфікації відповідальності за негативні наслідки, спричинені допущеними порушеннями будівельних норм, стандартів і правил у процесі проектування, експертизи проектів та будівництва об'єктів містобудування; 
у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону". 

7. Статтею 42 Закону, що розглядається, встановлюється порядок реєстрації прийнятих в експлуатацію об'єктів. Зокрема, передбачається, що зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації або сертифікат готовності об'єкта до експлуатації є підставою для реєстрації об'єкта в Бюро технічної інвентаризації за місцезнаходженням об'єкта.
При цьому Закон не містить правових наслідків такої реєстрації об'єкта.
У зв'язку з цим слід зазначити, що зараз Бюро технічної інвентаризації в переважній більшості є комунальними підприємствами, а тому запровадження положень статті 42 Закону не узгоджується з частиною другою статті 25 Господарського кодексу України, за якою органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.
Крім того, положення статті 42 Закону, що надійшов на підпис, не узгоджується і з Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", що регулює відносини, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Так, Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" встановлено, що державна реєстрація прав на нерухоме майно є обов'язковою; права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації; державна реєстрація прав є публічною, проводиться органом державної реєстрації прав, який зобов'язаний надавати інформацію про зареєстровані права та їх обтяження в порядку, встановленому цим Законом (стаття 3).
Відтак, статтю 42 Закону, що надійшов на підпис, пропонується виключити.

8. З метою вдосконалення Закону, що розглядається, ураховуючи спрямованість його концепції на скорочення процедур і термінів проходження необхідних процедур, пов'язаних із розробленням проектної документації, пропонується встановити у Законі чіткі обмеження строків для надання технічних умов фізичним, юридичним особам, а також унеможливити вимагання будь-якого погодження проектної документації на будівництво.
Тому пропоную: 
доповнити частину другу статті 30 Закону новим абзацом такого змісту: 
"Відповідні технічні умови надаються протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви";
доповнити статтю 31 Закону новою частиною такого змісту:
"6. Проектна документація на будівництво об'єктів не потребує погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами".
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