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Про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо 

позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 01 січня 1993 

року та проживають у житлі тимчасового призначення  
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_______________________________________________________________ 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Д. Разумкова Комітет з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на своєму засіданні 19 лютого 2020 року розглянув 

проект Закону України про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу 

Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на 

облік до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення 

(реєстр. № 2443), поданий народним депутатом України О. Літвіновим та 

іншими народними депутатами України. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 46 Житлового кодексу 

Української РСР нормою про те, що поза чергою жиле приміщення надається: 

особам, які до 01 січня 1993 року взяті на облік осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, власного житла не мають та жилі приміщення у 

постійне користування відповідно до чинного Житлового кодексу Української 

РСР їм не надавалися, особам, які з незалежних від них причин не використали 

право приватизації житла з державного житлового фонду та проживають у 

житлі тимчасового призначення. 

Реалізація проекту Закону спрямована на врегулювання питання щодо 

розширення переліку категорій осіб, які користуються правом на отримання 

житла поза чергою.   
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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» поінформувала у листі від 3 лютого 2020 року, що підтримує 

прийняття даного законопроекту. 

Комітет з питань бюджету у висновку від 15 січня 2020 року зауважив, 

що реалізація законопроекту не потребуватиме витрат з державного бюджету та 

не впливатиме на показники бюджетів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у висновку від 28 грудня 2019 року висловило низку зауважень і пропозицій та 

зазначило, що законопроект може бути прийнятий за основу з їх урахуванням. 

Разом з тим, Головне управління вказує на доцільність комплексного 

коригування чинного Житлового кодексу Української РСР з метою виключення 

неузгодженостей між окремими нормами.  

Заслухавши інформацію підкомітету з питань житлової політики та 

житлового господарства, з’ясувавши позицію народних депутатів України – 

членів Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши 

питання, Комітет   у х в а л и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту  1частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо 

позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 01 січня 1993 

року та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр. № 2443), 

поданий народним депутатом України О. Літвіновим та іншими народними 

депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

2. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання народного депутата України, голову підкомітету 

з питань житлової політики та житлового господарства О. Літвінова. 

 

 

 

Голова Комітету       А. КЛОЧКО 


