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Аналіз різноманітних проблем, пов’язаних з принципами діяльності державних органів, 
а також принципами контролю були предметом дослідження таких науковців, як В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, О.В. Артюх, В.М. Гаращук, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, М.А. Латинін, 
Д.В. Лученко, В.О. Невядовский, І.С. Орехова, І.Б. Шахов, Є.О. Юрченко та інших. 

Метою статті є визначення принципів діяльності ДАБІ, наведення їх класифікація з огляду на 
виконувані нею завдання та пропозиція закріплення запропонованих принципів на законодавчому 
рівні. 

Основою організації та функціонування ДАБІ як контрольно-наглядового органу є принципи 
її діяльності. У широкому сенсі дефініцію принципи слід розуміти як «основне вихідне положення 
якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму тощо». У вузькому – як «особливість, 
покладену в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; 
правило, покладене в основу діяльності якої-небудь організації, товариства і т. ін.; переконання, 
норму, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці1. 

Як уже зазначалося, діяльність ДАБІ регулюється Положенням про Державну архітектурно-
будівельну інспекцію України, затвердженим Постановою КМУ від 09.07.2014 № 294 (далі – 
Положення)2, незважаючи на вимоги ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V3 щодо обов’язковості 
встановлення виключно законами органів, уповноважених здійснювати державний нагляд 
(контроль) у сфері господарської діяльності. Хоча дослідники питання контрольної діяльності 
у галузі будівництва акцентують на цій прогалині у вітчизняному законодавстві, закон про 
центральний орган державного нагляду (контролю) у будівництві на сьогодні відсутній. Однак, як 

                                                      
1 Словник української мови: в 11 томах (1976). Том 7, 693. 
2 Постанова про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України 2014 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-п>. 
3 Закон про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 2007 (Верховна 
Рада України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16>.  
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Положення, так й інші нормативні акти, що регламентують питання контролю у будівництві, 
не закріплюють принципи діяльності ДАБІ. Йдеться насамперед про закони «Про архітектурну 
діяльність»1, «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VI2, 
«Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780–XII3. 

Слід також зауважити, що ДАБІ виконує два основних завдання: здійснення державного 
контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів 
і правил; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, ліцензування у визначених 
законодавством випадках4. Отже, на нашу думку, діяльність ДАБІ повинна ґрунтуватися на 
поєднанні принципів контролю та принципів надання адміністративних послуг. 

З огляду на викладене, пропонуємо здійснити поділ принципів діяльності ДАБІ на загальні 
принципи діяльності та спеціальні, які, у свою чергу, розподілити на спеціальні принципи 
здійснення контролю та спеціальні принципи надання адміністративних послуг. 

До загальних принципів діяльності ДАБІ слід віднести такі основні засади, яким відповідає 
система здійснення контролю у цілому: законність, об’єктивність, дієвість, гласність, 
систематичність, регулярність5. Розглянемо їх більш детально. 

Так, принцип законності виражається у неухильному дотриманні та виконанні ДАБІ всіх діючих 
на території України правових приписів. Окрім того, він включає також принцип верховенства права, 
який полягає у відповідності всіх нормативно-правових актів, які ухвалює ДАБІ, Конституції та 
законам України. Цей принцип знайшов відображення у таких положеннях нормативних актів, що 
регулюють її діяльність: «Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється 
за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, 
будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, 
вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, технічних умов, інших нормативних 
документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, архітектурних, інженерно-технічних і 
конструктивних рішень, застосування будівельної продукції»6; «Держархбудінспекція у своїй 
діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, іншими актами законодавства»7. Принцип законності включає також принцип 
єдності розуміння і застосування законів на всій території їх дії, що забезпечує єдине розуміння 
сутності і конкретного змісту законів забезпечує законність правозастосовної діяльності, однаковість 
застосування юридичних норм до всіх суб’єктів права8. 

Принцип об’єктивності в діяльності ДАБІ передбачає обов’язок посадових осіб ДАБІ під час 
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю у повному обсязі, об’єктивно та 
неупереджено здійснювати контроль у межах повноважень, передбачених законодавством9; 
«головні інспектори будівельного нагляду під час здійснення нагляду зобов’язані у повному обсязі, 
об’єктивно та неупереджено здійснювати нагляд у межах повноважень, передбачених 
законодавством»10. 

                                                      
1 Закон про архітектурну діяльність 1999 (Верховна Рада України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/687-14> 
2 Закон про регулювання містобудівної діяльності 2011 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, №34, 343. 
3 Закон про основи містобудування 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, № 52, 
Ст. 683. 
4 Постанова про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України 2014 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-п>. 
5 Андрійко, О.Ф. (2004). Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади: монографія. Київ: 
Наукова думка. 
6 Постанова про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю 2011 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-п>. 
7 Постанова про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України 2014 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-п>. 
8 Скакун, О.Ф. (2001). Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум. 
9 Постанова про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю 2011 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-п>. 
10 Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 19.08.2015 № 698 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-п 
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Дієвість діяльності ДАБІ полягає у реагуванні органів контролю, усієї системи контролю 
шляхом вжиття відповідних заходів самостійно або передачу результатів та висновків 
уповноваженим органам для прийняття рішень1. Так, у разі виявлення порушень вимог 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, крім акта перевірки, складається протокол разом 
з приписом усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних 
норм, державних стандартів і правил або приписом про зупинення підготовчих та будівельних робіт, 
які виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу 
на виконання будівельних робіт2. 

З розвитком демократичних процесів у суспільстві набув актуальності і розвитку принцип 
гласності у діяльності ДАБІ, який передбачає надання правдивої, своєчасної і вичерпної інформації 
про її діяльність, пов’язану зі здійсненням контрольних повноважень та дозвільно-реєстраційної 
роботи. Засобами реалізації цього принципу у роботі ДАБІ є доступ до інформації в режимі он-лайн: 
створення власного веб-сайту ДАБІ, надання он-лайн послуг; інформування широкого загалу через 
засоби масової інформації; безпосереднє спілкування шляхом надання консультацій, відповідей за 
зверненням тощо. Так, наприклад, на веб-сайті ДАБІ (http://www.dabi.gov.ua) кожен бажаючий може 
знайти інформацію з питань організації роботи ДАБІ: річний план роботи ДАБІ на 2017 рік, 
Пріоритетні напрями роботи ДАБІ, План комплексних перевірок за додержанням суб’єктами 
господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV 
і V категорій складності на II квартал 2017 року тощо. Інформація доводить до відома громадськості 
й шляхом опублікування звітів про роботу ДАБІ, інформації про скасування, зупинення дії рішення 
об’єкта нагляду або його відновлення, розміщення регуляторних актів та звітів про відстеження їх 
результативності. 

Важливим кроком на шляху досягнення відкритості та прозорості у роботі ДАБІ стало 
надання електронних адміністративних послуг, зокрема 

повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, декларації про початок виконання 
підготовчих робіт, повідомлення про початок будівельних робіт, декларації про початок 
будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Окрім того на сайті розміщено 
реєстри виданих ліцензій та дозвільних документів. 

Слід акцентувати, що вся інформація, розташована на сайті, є доступною для осіб з вадами 
зору. 

Ми пропонуємо, окрім названих принципів діяльності ДАБІ, виокремити також принцип 
моніторингу, який відповідає реалізації завдання із внесення на розгляд Віце-прем’єр-міністра 
України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до сфери 
діяльності ДАБІ3. Наприклад, на сьогодні ДАБІ здійснює моніторинг таких основних напрямів 
діяльності, як децентралізація, зміцнення дисципліни та боротьба з корупцією. На виконання 
першого напряму діяльності ДАБІ здійснює моніторинг та оцінювання роботи власних структурних 
підрозділів-територіальних органів та новоутворених органів держархбудконтролю. Основними 
критеріями є надання якісних адміністративних послуг громадянам, створення сприятливих умов 
для діяльності будівельного бізнесу, оперативне реагування на скарги громадян, консультування 
заявників та зменшення кількості відмов у реєстрації дозвільних документів4. З метою зміцнення 
дисципліни та боротьби з корупцією ДАБІ веде постійний моніторинг діяльності своїх службовців 
як в центральному апараті, так і в регіонах. Показниками якісної роботи є відсутність скарг 
на повторні відмови в реєстрації дозвільних документів, постійна комунікація чиновників 
з громадянами, оперативна реакція на сигнали щодо проблемних будівництв5. 

                                                      
1 Стукаленко, О.В. (2015). Принципи контролю в сфері містобудівельної діяльності. Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право, 4, 90-99.  
2 Постанова про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю 2011 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-п>. 
3 Постанова про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України 2014 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-п>. 
4 Держархбудніспекція підвела підсумки діяльності підрозділів за І півріччя: у лідерах Київ, робота 
на Сумщині та Черкащині незадовільна. <http://www.dabi.gov.ua/d0-b4-d0-b5-d1-80-d0-b6->. 
5 ДАБІ сформувала дисциплінарну комісію, яка розглядатиме подання на звільнення посадовців-порушників. 
<http://www.dabi.gov.ua/dabi-sformuvala-dystsyplinarnu-komis/>. 
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Отже, викладене свідчить про необхідність внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.07.2014 № 294 «Про затвердження Положення про Державну архітектурно-
будівельну інспекцію України» з метою визначення загальних принципів її діяльності. 

Щодо виокремлення спеціальних принципів діяльності ДАБІ, то, на нашу думку, як уже 
зазначалося, слід говорити про принципи контролю та принципи надання адміністративних послуг. 

Аналіз визначення дефініції «принципи контролю» можна здійснити лише на підставі 
наукових розвідок, оскільки вона не має законодавчого закріплення. Так, В. М. Гаращук зазначає, 
що «в юридичній науці під принципами контролю слід розуміти розроблені з урахуванням 
досягнень науки управління і втілені в практику організаційні та правові основи організації і 
здійснення контролю, що забезпечують його результативність»1. Т.О. Коломоєць, визначаючи 
принципи контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного 
права України, характеризує їх як вихідні, основоположні засади, ідеї, що концентрують у собі 
досягнення доктрини та практики, виражають соціальні ідеї, виконують функцію 
загальнонормативного орієнтиру здійснення контрольної діяльності з боку державних органів, 
громадськості за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного 
права, спрямовані на вдосконалення та забезпечення ефективності такої діяльності2. Д.В. Лученко 
пропонує під принципами контролю розуміти науково обґрунтовані та апробовані практикою, 
закріплені прямо чи опосередковано у нормативно-правових актах основи організації та здійснення 
контролю, що забезпечують його ефективність3. 

Отже, найбільш поширеним є погляд на принципи контролю як, по-перше, на основні, вихідні 
основи (засади); по-друге, на діяльність з боку державних та громадських органів; по-третє, вона 
має на меті ефективність та результативність контролю. 

З огляду на викладене, принципи контролю у діяльності ДАБІ можна визначити як науково й 
практично обґрунтовані фундаментальні основи організації та здійснення архітектурно-
будівельного контролю і нагляду з боку ДАБІ, що забезпечують його ефективність та 
результативність. 

Основні принципи державного нагляду (контролю) закріплено у ст. 3 Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 
№ 877-V, до яких законодавець відносить 13 принципів4. Аналіз цих принципів свідчить, що деякі 
з них можна віднести до загальних принципів, що було нами зроблено попередньо, наприклад, 
принципи об’єктивності, відкритості, прозорості, які є підставою для здійснення як контрольної 
діяльності, так і діяльності з надання адміністративних послуг. Що стосується принципів 
відкритості та прозорості, то, на нашу думку, вони є складовими принципу гласності; принцип 
здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених 
законом відповідає загальному принципу законності тощо. 

Однак, на підставі визначених у Законі принципів пропонуємо виокремити спеціальні 
принципи контролю у діяльності ДАБІ, до яких слід віднести принципи: 

1) пріоритетності безпеки життя і здоров’я людини, середовища її проживання і 
життєдіяльності. Цей принцип базується на конституційному положенні про визнання в Україні 
людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності та безпеки найвищою соціальною 
цінністю5. У практиці ДАБІ він пов’язаний з проведенням перевірки відповідності підготовчих та 
будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються під час 
будівництва об’єктів, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, технічним умовам, 
затвердженим проектним вимогам, рішенням; наявності у передбачених законодавством випадках 
паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів (у тому числі наявності у виконавця 
будівельних робіт сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і конструкції) та іншої документації; 
дотримання порядків прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, проведення 

                                                      
1 Гаращук, В.М. (2002). Контроль та нагляд у державному управлінні: монографія. Харків: Фоліо. 
2 Коломоєць, Т.О., Матвієнко, П.Д. (2012). Принципи як елемент механізму контролю за діяльністю органів 
місцевого самоврядування. Адміністративне право і процес, 2 (2), 31-42. 
3 Лученко, Д.В. (2003). Контрольне провадження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків. 
4 Закон про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 2007 (Верховна 
Рада України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16>.  
5 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80>. 
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обстеження об’єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх 
експлуатації тощо1. 

2) підконтрольності і підзвітності діяльності органу державного нагляду (контролю) та його 
територіальних органів відповідним органам державної влади, на виконання якого спрямовані, 
наприклад, норми Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності органів 
державного архітектурно-будівельного контролю» від 19.08.2015 № 6712, що передбачають 
підконтрольність органів державного архітектурно-будівельного контролю, утворених як 
структурний підрозділ Київської та Севастопольської міськдержадміністрації та як виконавчий 
орган сільської, селищної, міської ради, ДАБІ та органу місцевого самоврядування. 

У свою чергу, підконтрольність ДАБІ виявляється у порядку призначення на посаду та 
звільнення з посади Голови ДАБІ Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра 
України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Підзвітність ДАБІ Міністру 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства закріплена у нормі, що 
передбачає повноваження Голови ДАБІ щодо надання звітів про виконання планів роботи 
Держархбудінспекції та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених 
під час проведення перевірок діяльності Держархбудінспекції, її територіальних органів, а також 
про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях тощо3. 

3) паритетності усіх суб’єктів контрольної діяльності та її гарантування полягає у правовій 
рівності всіх суб’єктів державного нагляду (контролю) перед вимогами закону та наділенні кожного 
з них відповідними правами та обов’язками. Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-
будівельного контролю»4, регламентовано повноваження посадових осіб органів державного 
архітектурно-будівельного контролю, повноваження суб’єкта містобудування, щодо якого 
здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль. Гарантією правової рівності суб’єктів 
державного нагляду (контролю) є норми Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VI5 про право суб’єкта містобудування, щодо якого 
здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, на оскарження Постанови органів 
державного архітектурно-будівельного контролю до центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 
або до суду; на його право звернутися до суду із заявою про відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди у разі її заподіяння, завдання збитків внаслідок порушення працівниками органу 
державного архітектурно-будівельного контролю вимог законодавства; на право суб’єкта 
господарювання звернутися до суду щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб 
органу державного архітектурно-будівельного контролю. 

4) неупередженості здійснення державного нагляду (контролю), який передбачає здійснення 
державного архітектурно-будівельного нагляду (контролю) особами, не зацікавленими в його 
результатах. Цей принцип у діяльності ДАБІ може бути реалізований тільки за умови розмежування 
повноважень з контрольної діяльності та діяльності з надання адміністративних послуг. На сьогодні, 
відповідно до законодавства, ДАБІ поєднує ці функції. Вирішення цієї проблеми можна досягти 
шляхом утворення Державної архітектурно-будівельної служби, наділеної лише повноваженнями з 
надання адміністративних послуг. 

5) превентивності державного нагляду (контролю), що полягає у його спрямованості 
на запобігання правопорушенням у галузі будівництва. Дотримання цього принципу гарантується 
правом ДАБІ повертати замовникові для усунення виявлених недоліків декларацію про початок 

                                                      
1 Постанова про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України 2014 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-п>. 
2 Постанова про деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю 2015 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/671-2015-%D0%BF>. 
3 Постанова про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України 2014 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-п>. 
4 Постанова про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю 2011 
(Кабінет Міністрів України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-п>. 
5 Закон про регулювання містобудівної діяльності 2011 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, № 34, Ст. 343. 
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виконання підготовчих робіт або скасовувати її у випадках, передбачених законодавством; 
відмовляти у видачі дозволу на виконання будівельних робіт або анулювати його з підстав, 
передбачених законодавством; повертати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації 
замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог; відмовляти 
у видачі сертифіката з підстав, передбачених законодавством. Такі заходи дають можливість ДАБІ 
запобігти правопорушенням у галузі будівництва. Однак, на нашу думку, здійснення принципу 
превентивності державного нагляду було б більш ефективним, якби відповідальність за повноту та 
достовірність даних, зазначених у поданих документах ніс не замовник, як це існує на сьогодні, а 
посадова особа. Зрозуміло, що зміни, передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» від 17.01.2017 № 1817-
VIII, який набере чинності з 10.06.2017, спрямовані на покращання ситуації щодо дотримання 
принципу превентивності державного нагляду (контролю). Так, Закон збільшує відповідальність 
контролюючих органів за законність будівництва. Раніше посадові особи, реєструючи декларативні 
документи, перевіряли тільки повноту вказаних даних, а не їх зміст, відповідно і не несли 
відповідальність за проблемні будівництва. Тепер, видаючи дозвіл на будівництво, посадова особа 
обов’язково має перевірити наявність повного пакету документів, а це означає, що виникає 
відповідальність чиновника за прийняте рішення1. 

6) презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання за наявності колізії у праві 
передбачає, що рішення приймається на користь суб’єкта господарювання у разі, якщо норма закону 
чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів 
чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та 
обов’язків суб’єкта господарювання та/або повноважень органу державного нагляду (контролю)2. 
Проблема множинності трактування прав та обов’язків суб’єкта господарювання та повноважень 
органу державного нагляду (контролю)виникає в тих випадках, коли закон не відповідає критеріям 
визначеності, зрозумілості та створює правові колізії під час врегулювання відносин. При цьому, 
у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, 
застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. 
У разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі 
органами – вищим та нижчим, застосовується акт, прийнятий вищим органом, як такий, що має 
більшу юридичну силу. У разі існування неузгодженості між актами, виданими одним й тим же 
органом, але які мають різну юридичну силу, застосовується акт вищої юридичної сили. При 
розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається 
спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом3. 

7) відповідальності посадових осіб ДАБІ за шкоду, заподіяну суб’єкту господарювання 
внаслідок порушення вимог законодавства, а також прав та законних інтересів суб’єкта 
господарювання реалізується через норми, закріплені у КпАП України, законах України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (ст. 9)4. Однак, як 
не парадоксально, така норма відсутня у Положенні про Державну архітектурно-будівельну 
інспекцію України. 

Отже, аналіз питання про принципи здійснення контрольно-наглядової діяльності ДАБІ 
свідчить про актуальність дослідження цього питання, що обумовлено відсутністю законодавчого 
закріплення принципів діяльності ДАБІ. Запропонована класифікація принципів діяльності ДАБІ на 
загальні та спеціальні, які, у свою чергу, поділяються на принципи контролю та принципи надання 
адміністративних послуг. Такий поділ обумовлений поєднанням в діяльності одного органу 
контрольно-наглядових та реєстраційно-дозвільних функцій. Зроблено висновок про необхідність 
визначених принципів у Положенні про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, а 
у подальшому – у відповідному законі. 

                                                      
1 «Закон 1817 – зброя проти будівельних афер» – блог Голови Держархбудінспекції Олексія Кудрявцева 
на Цензор.нет. <http://www.dabi.gov.ua/zakon-1817-zbroya-proty-budivelnyh-afer-blog-golovy-
derzharhbudinspektsiyi-oleksiya-kudryavtseva-na-tsenzor-net/>. 
2 Закон про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 2007 (Верховна 
Рада України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16>. 
3 Лист щодо практики застосування норм права у випадку колізії 2008 (Міністерство юстиції України). 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0758323-08>. 
4 Закон про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 2007 (Верховна 
Рада України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16>.  
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