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На виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування від 09.02.2021                             

№ 04-15/12-2021/36997 Міністерство розвитку громад та територій України 

розглянуло лист Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства від 03.11.2021 № 03112020/21 щодо 

розробки нормативних документів, що сприяють розвитку сталого транспорту 

на всіх рівнях, та в межах компетенції повідомляє. 

Статтею 1 Указу Президента України В.О. Зеленського від 30.09.2019 

№ 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» 

підтримано проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації 

Об’єднаних Націй від 25.09.2015 № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 

2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку 

України, викладені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» 

та постановлено забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку України на 

період до 2030 року, зокрема Ціль 11 «Забезпечення відкритості, безпеки, 

життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів».  

Пунктом четвертим частини восьмої Закону України від 17.06.2020      

№ 711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

планування використання земель» передбачено внесення змін до статті 16 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зокрема 

викладення пункту четвертого зазначеної статті у редакції: «Склад, зміст, 

порядок розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому 

рівні встановлюються Кабінетом Міністрів України у Порядку розроблення, 

оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації». 
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На виконання частини 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України від 17.06.2020 № 711 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» та 

відповідного доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля Мінрегіоном 

здійснюється розроблення, зокрема проекту постанови Кабінету Міністрів 

України щодо встановлення Порядку розроблення, оновлення, внесення змін 

та затвердження містобудівної документації, де, зокрема, передбачається 

врегулювати питання розвитку сталих способів пересування, зокрема 

громадського транспорту, велотранспорту та інфраструктури для забезпечення 

пішохідного руху на рівні містобудівної документації на місцевому рівні. 

Також інформуємо, що в рамках підготовки проекту зазначеного 

нормативно-правового акта передбачається проведення електронного 

громадського обговорення, про що буде повідомлено на офіційному вебсайті 

Мінрегіону у відповідному розділі https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-

convers/, під час проведення якого буде забезпечено можливість надання 

зауважень та пропозицій до проекту нормативно-правового акта. 

Водночас, з метою приведення положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування 

транспортних засобів» у відповідність до Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування 

транспортних засобів» та Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури 

зарядних станцій для електромобілів» Мінрегіоном розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342» (далі - проект Постанови). 

Проектом Постанови передбачається удосконалити практику надання 

послуг з паркування транспортних засобів на території населених пунктів 

країни, що, своєю чергою дозволить реалізувати систему паркування на 

європейському рівні, підвищить рівень правосвідомості учасників відносин у 

сфері паркування транспортних засобів та забезпечить належне утримання 

вулично-дорожньої мережі населених пунктів. Однією із згаданих змін є 

заборона облаштовувати майданчики для паркування транспортних засобів на 

тротуарах. 

Проект Постанови відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 

2007 року № 950, подано на розгляд Уряду. 

Разом з тим інформуємо, що для вирішення проблеми хронічного 

дефіциту паркувальних місць, шляхом застосування ринкових механізмів 

формування тарифів на користування паркувальними майданчиками на 

засіданні Уряду 28 жовтня 2020 року було прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України № 1019 «Про внесення змін до Порядку формування 

тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування 

транспортних засобів». 
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Це дозволяє органам місцевого самоврядування регулювати 

навантаження на транспортну інфраструктуру, запобігати виникненню 

транспортних колапсів. 

Також надаються повноваження впроваджувати до тарифу на 

паркувальні послуги коефіцієнти для досягнення оптимального завантаження 

вулично-дорожньої мережі та майданчиків для паркування відповідного 

населеного пункту з урахуванням співвідношення попиту та мережі існуючих 

паркувальних місць. 

 

 

 

Заступник Міністра Наталія ХОЦЯНІВСЬКА 
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