
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку 
громад, територій та 
інфраструктури України
_________________ № ____

ЗМІНА
до Плану підготовки проєктів регуляторних актів у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України 

на 2023 рік

Доповнити План підготовки проєктів регуляторних актів у Міністерстві розвитку громад, територій та 
інфраструктури України на 2023 рік, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 16 грудня                     
2022 року № 936, позицією такого змісту:

«
35. Проєкт наказу Міністерства 

розвитку громад, територій та 
інфраструктури України 
«Про внесення змін до Порядку 
розроблення проектної 
документації на будівництво 
об’єктів»

Законом України від 16 листопада 2021 р. № 1881-IX 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
передачі повноважень з нормативного регулювання 
ціноутворення у галузі будівництва автомобільних 
доріг загального користування» надано 
повноваження центральному органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері дорожнього 
господарства, щодо розроблення та затвердження 
методик і правил визначення вартості будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних 
доріг загального користування. 
На виконання вимог частини другої статті 7 Закону 
України «Про ціни та ціноутворення» наказом 
Міністерства інфраструктури України від 02 травня 
2022 р. № 273, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 17 травня 2022 р. за № 527/37863, 

ІІІ квартал Департамент дорожніх 
перевезень та безпеки на 

транспорті



2

затверджено Правила визначення вартості 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг загального користування.
Наказом Міністерства інфраструктури України 
від 07 жовтня 2022 р. № 753 (зі змінами, внесеними 
наказом Мінінфраструктури від 25 листопада 2022 р. 
№ 887) затверджено Методику визначення вартості 
дорожніх робіт та послуг, яка набрала чинності 
17.10.2022. 
З метою приведення у відповідність до положень 
зазначених вище актів виникла необхідність 
внесення змін до Порядку розроблення проектної 
документації на будівництво об’єктів, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16 травня 2011 року № 45 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01 червня 2011 року за № 651/19389.

 ».
Заступник директора Департаменту – 
начальник управління внутрішніх 
автомобільних перевезень Департаменту 
дорожніх перевезень та безпеки на 
транспорті                                                                                                                                             Вячеслав ШМЕЛЬОВ


