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Про проект Закону України  

про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності 

(реєстр. №0863, друге читання) 

___________________________________________________________________ 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Д.Разумкова Комітет з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування розглянув на своєму засіданні 13 листопада 2019 року зауваження 

і пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону 

України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо посилення захисту осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні 

містобудівної діяльності (реєстр. №0863), поданого народними депутатами 

України VIII скликання А.Шиньковичем та О.Герегою і прийнятого Верховною 

Радою України попереднього скликання за наслідками розгляду в першому читанні 

за основу 04 грудня 2018 року. 

До розгляду законопроекту Верховною Радою України у другому читанні 

Комітетом підготовлено порівняльну таблицю, яка містить шість поправок і 

пропозицій, що надійшли від трьох суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких: 

4 – враховано, 1 – враховано редакційно та 1 – враховано частково. 

Заслухавши інформацію підкомітетів з питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах територій забудови та з питань технічного 

регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів 

та енергоефективності у будівельній галузі, з'ясувавши позицію народних 

депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб, всебічно 

обговоривши питання, Комітет ухвалив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту третього 

частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону 



України про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення при здійсненні містобудівної діяльності (реєстр. № 0863) за 

результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому пропонуємо доручити Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при 

підготовці на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар. 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 


