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завдань, здійснення заходів та реалізації проектів з питань відновлення і розвитку 

Донецької та Луганської областей (Донбасу) 

8. Здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом із 

відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та 

ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, 

виконання програм; 

9. Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення 

заходів щодо запобігання корупції в апараті Міністерства, на підприємствах, в 

установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 

10. Міністр приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним 

розпорядником яких є Міністерство [1]. 

Отже, функції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України стосовно фінансового управліня перш за все 

мають допоміжний, рекомендаційній характер. Але і без таких дій Мінрегіону 

фінансова система України не була б повноцінною.   

Фінансова система – один із основних елементів держави, який є показником 

розвитку, функціонування та ефективності державної політики [5, c. 29]. А суб’єкти, 

які здійснюють фінансове управляння  є одним і основних елементів, які (як і в 

попередньому випадку) є показником розвитку, функціонування та ефективності 

фінансової системи України. І тому фінансова діяльність Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не є не 

помітною. 
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Правова наука й досі не виробила єдиного підходу до понять «статус», 

«правовий статус», «правове положення», «правове становище», які досить часто 

вживаються як у нормативно-правових актах, так і в науковій літературі, здебільшого 
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правничого характеру. Використання науковцями для характеристики одних і тих 

самих явищ таких категорій, як правовий статус, правове положення, правове 

становище передусім пов’язано з тим, що у тлумачних словниках статус визначається 

через положення або через становище. 

Якщо говорити про статус, як загальне явище, то можна навести такі поняття: 

по-перше, це так звана позиція чи ранг у будь-якій системі; по-друге це сукупність 

прав і обов’язків будь-якої особи, які характеризують її правове положення. 

У науковій літературі адміністративно-правовий статус юридичної особи 

характери-зується найчастіше сукупністю передбачених законами, підзаконними 

нормативно-правовими актами та установчими документами прав і обов’язків 

юридичної особи у сфері державного управління, а також адміністративною 

відповідальністю юридичної особи [2, с. 90]. 

Безліч науковців вважають, що до правового статусу слід віднести  такі основні 

елементи, як завдання, цілі, компетенція, права, обов’язки, відповідальність, порядок 

формування, процедура діяльності органів. 

Слід відзначити позицію професора Д. Бахраха, який запропонував в 

адміністративно-правовому статусі органів виконавчої влади виділити три головних 

блоки – цільовий, структурно-організаційний і компетенційний 

(компетенцію) [3, c. 355].  

На основі цього твердження  до елементів правового статусу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

можна також віднести цільовий, структурно-організаційний і компетенційний блоки. 

До цільового блоку доцільно включити призначення (основна мета діяльності), 

завдання та функції цього міністерства. Варто зазначити, що чинне законодавство 

чітко не визначає основної мети діяльності зазначеного органу, а це у свою чергу є 

певним недоопрацюванням. Нормативні акти, зокрема, Положення про Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

визначає відповідні завдання, функції, права та обов’язки. Тобто мету діяльності слід 

формулювати, виходячи зі змісту цих нормативних актів. Разом із тим доцільним є 

формулювання предметного спрямування діяльності цього органу, виходячи з тих 

завдань, які визначено в Положенні про Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. Таким спрямуванням 

можна назвати здійснення юридично значущих дій щодо формування та забезпечення 

реалізації державної політики у таких сферах: по-перше, будівництва, архітектури, 

містобудування, промисловості будівельних матеріалів, збереження традиційного 

характеру середовища населених пунктів; по-друге, житлово-комунального 

господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-

декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, 

поховання, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна; по-третє, 

архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального 

господарства [1]. 

У Положенні про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України сформульовано відповідні завдання. 

Детальний їх аналіз дозволив зробити висновок, що їх здійснення спрямовано на 

виконання головним чином організаційної, нормотворчої та контрольної функцій. 

Реалізацію організаційної функції Міністерства забезпечує виконання таких 

завдань: воно здійснює організаційне, науково-технічне забезпечення виконання 

завдань з реформування і розвитку житлово-комунального господарства; розробляє та 
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координує програми підвищення енергоефективності й енергозбереження в житлово-

комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами обліку і 

регулювання споживання води та теплової енергії; формує прогнозні баланси 

споживання теплової енергії; виконує завдання з мобілізаційної підготовки та 

мобілізаційної готовності держави в межах визначених законодавством повноважень; 

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників сфери будівництва, житлово-комунального господарства; здійснює в 

установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників тощо.  

У межах реалізації нормотворчої функції Міністерство узагальнює практику 

застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє 

пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд 

Президентові України та Кабінету Міністрів України; сприяє відповідно до 

законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України, адаптації 

національного законодавства до законодавства Європейського Союзу з питань, що 

належать до його компетенції; здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо 

імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, 

стороною яких є Україна, надає пропозиції щодо розвитку міжнародного 

співробітництва та укладення міжнародних договорів України; розробляє та 

затверджує порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, 

житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного 

насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання; єдину 

соціально-економічну, технічну політику у сфері питної води та питного 

водопостачання; інструкцію з проведення технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна; регламенти енергетичного аудиту об’єктів житлової та соціальної 

сфери, форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства; 

індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду; методики визначення норм 

споживання житлово-комунальних послуг, вартості утримання та технічного 

обслуговування об’єктів житлово-комунального господарства; методичні 

рекомендації та порядок проведення моніторингу якості питної води, технічного 

стану систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, процесів 

підтоплення міст і селищ міського типу. 

Реалізацію контрольної функції забезпечує виконання таких завдань: 

Міністерство здійснює моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території 

України та іншої містобудівної документації; вартості будівництва та тенденцій 

розвитку будівельної галузі; стану підготовки та проведення опалювального сезону, 

розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також 

оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг; 

здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом охорони праці на 

підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління 

Міністерства. 

Наступним елементом правового статусу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України є структурно-

організаційний блок, який передбачає насамперед дослідження особливостей його 

структурної побудови. Слід зазначати, що сучасна структура Міністерства 

складається з відповідних підрозділів, що забезпечують реалізацію визначених у 

законодавстві напрямків діяльності, відповідно до яких у цій структурі створено 13 
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відповідних департаментів (регіонального розвитку, адміністративно-організаційного 

забезпечення, фінансовий та ін.), 6 управлінь (роботи з персоналом, економіки і 

тарифної політики та ін.); 67 відділів (загальний, організаційний, оцінювання 

відповідності та ін.); 6 секторів (протидії корупції, контролю, моніторингу й аналізу 

програм та ін.) [4, c. 101].  

Елементом правового статусу є також компетенційний блок. Видатні вітчизняні 

учені В. Авер’янова та О. Андрійко, стверджують, що «ядром» правового статусу 

органу є його компетенція [5 c. 48]. Характеризуючи компетенцію Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з точки 

зору змісту, слід виділити такі елементи:обов’язок перед державою виконувати певні 

завдання і функції; право стосовно керованих об’єктів виконувати певні завдання і 

функції; право здійснювати нормативно передбачені форми управлінської діяльності. 

Таким чином, за змістом повноважень Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України можна виділити такі 

групи, які складають його компетенцію: 1) організаційні повноваження; 2) 

нормотворчі повноваження; 3) контрольні повноваження.  

Отже, правовий статус Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України включає цільовий, структурно-

організаційний і компетенційний блоки. До цільового блоку доцільно включити 

призначення (основна мета діяльності), завдання та функції Міністерства. 

Структурно-організаційний блок може включати два елементи – структурний та 

організаційний. До структурного елемента доцільно віднести структуру органу; схему 

організаційного підпорядкування структурних одиниць; схему розподілу завдань, 

функцій кожного структурного підрозділу, до організаційного − порядок взаємодії 

між структурними підрозділами міністерства, а також порядок взаємодії з іншими 

органами (як державними, так і недержавними) та громадськістю. Компетенційний 

блок включає права та обов’язки. 
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