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Про проект Закону України 

''Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" щодо 

передачі гуртожитків у власність територіальних громад'' 

(реєстр. №2050 від 04.09.2019) 

_______________________________________________________________ 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Д. Разумкова Комітет з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 16 жовтня 2019 року 

проект Закону України про внесення змін до прикінцевих положень Закону 

України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" 

щодо передачі гуртожитків у власність територіальних громад                         

(реєстр. № 2050), поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. та 

іншими. 

Законопроектом пропонується доповнити пункт 5 розділу VIII ''Прикінцеві 

положення'' Закону України ''Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків'' підпунктом сьомим, яким встановити, що до 1 березня 

2020 року Кабінет Міністрів України має подати на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону про затвердження другого етапу Загальнодержавної 

цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 

2020-2021 роки.  

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи прийняття 

законопроекту має сприяти реалізації житлових прав шляхом безоплатної 

приватизації приміщень тим громадянам, які не мають власного житла і на 

законних підставах проживають у гуртожитках, а також завершенню 



приватизації, яка була розпочата в 2009 році на підставі Закону України "Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків". 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 15 жовтня 2019 року зазначає, що не підтримує прийняття 

законопроекту у запропонованому вигляді та висловлює з цього приводу низку 

зауважень. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань житлової політики та 

житлового господарства, взявши до уваги повідомлення Міністерства розвитку 

громад та територій України про схвалення Кабінетом Міністрів України 

16 жовтня 2019 року проекту Закону про Загальнодержавну цільову програму 

передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 роки, 

з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету та всебічно 

обговоривши питання, Комітет ухвалив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 

частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону 

України про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" щодо передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад (реєстр. № 2050) за наслідками 

розгляду в першому читанні відхилити.  

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства О. Літвінову. 

 

 

Голова Комітету       А. КЛОЧКО 

 

 

 


