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від 9 грудня 2020 року 

Протокол № 54 

 

до проекту Закону України  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення 

законодавства у сфері містобудівної діяльності із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України 

(реєстр. № 2680, друге читання) 

 

 

На виконання доручення Верховної Ради України та зважаючи на 

положення частини п’ятої статті 103, частини другої статті 117 і частини 

шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування повторно розглянув на своєму засіданні 

підготовлений до розгляду Верховною Радою України в другому читанні 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення 

законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 2680)  

із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України від 2 грудня 2020 року. 

До запропонованої Комітетом редакції законопроекту за наслідками 

засідання 18 листопада 2020 року Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України надано 6 зауважень, які враховано частково. Зокрема, 

уточнено положення абзацу дев’ятого підпункту 2 пункту 7 та абзаців другого 

– четвертого підпункту 2 пункту 10 розділу І законопроекту. Крім цього, 

розділ І законопроекту доповнено положенням щодо зміни до статті 38 Закону 
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України «Про концесію» в частині встановлення компенсації внесених 

концесіонером інвестицій на технічне переоснащення об’єкта концесії. 

До розгляду законопроекту Верховною Радою України у другому читанні 

Комітетом підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 138 поправок  

і пропозицій, що надійшли від 29 суб’єктів права законодавчої ініціативи,  

з яких: 28 – враховано, 10 – враховано редакційно, 4 – враховано частково,  

96 – відхилено. 

У ході підготовки законопроекту Комітетом збережено концепцію 

ухваленої в першому читанні редакції, внаслідок чого більшість поправок і 

пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, які мають редакційний 

характер або якими запропоновано виключення основних положень проекту, 

відхилено, а із прийнятого за основу проекту виключено зміни до Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про стандартизацію». 

Підготовленим до розгляду Верховною Радою України у другому читанні 

законопроектом передбачається: спростити процедуру отримання права на 

виконання будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту 

автомобільних доріг, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками; виокремити 

діяльність з технічного переоснащення підприємств та об’єктів із вживаного у 

деяких законодавчих актах поняття «будівництво»; скасувати повноваження 

головного архітектора міста, району щодо погодження містобудівного та 

архітектурного проектного рішення об'єктів, розташованих в історичній 

частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського 

значення; уточнити джерела фінансування робіт з розроблення будівельних 

норм, норм і правил; виключити будівельні норми і правила із об’єктів 

державної експертизи з енергозбереження; запровадити з 1 березня 2021 року 

створення містобудівних умов та обмежень в Єдиній державній електронній 

системі у сфері будівництва. 

Заслухавши інформацію підкомітетів з питань будівництва та 

проектування, з питань технічного регулювання і ціноутворення у 

будівництві, виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у 

будівельній галузі, за наслідками доопрацювання законопроекту до другого 

читання, а також всебічно обговоривши питання народними депутатами 

України – членами Комітету та запрошеними на засідання особами, Комітет  

в и р і ш и в: 

1. Врахувати пропозиції народних депутатів України О.Шуляк та 

О.Дунди щодо часткового врахування зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України від 2 грудня 2020 року при 
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підготовці до другого читання проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва 

та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстр. 

№ 2680). 

2. Доручити підкомітету з питань будівництва та проектування спільно із 

секретаріатом Комітету за наслідками прийнятих Комітетом рішень щодо 

розгляду пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи 

здійснити корегування порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. 

№ 2680 для його внесення на розгляд Верховної Ради України в другому 

читанні. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України розглянути 

підготовлену для розгляду в другому читанні порівняльну таблицю до проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства  

у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 2680) та прийняти законопроект 

в другому читанні та в цілому. 

4. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку  

та містобудування при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

5. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України під час розгляду даного питання народного депутата України,  

голову підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

 

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 


