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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час 

планування та забудови територій (реєстр. № 7398), 
підготовлений до другого читання

За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування розглянув на засіданні 22 липня 2022 року (протокол № 102) 
пропозиції та поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої 
ініціативи до проекту Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під 
час планування та забудови територій (реєстр. № 7398), який прийнято 
Верховною Радою України у першому читанні за основу 19 червня 2022 року 
(Постанова Верховної Ради України № 2317-IX).

Новелами законопроекту передбачається вжиття додаткових заходів у 
сфері містобудівної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, 
вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і 
біологічно небезпечними речовинами, а також будівництво мережі захисних 
споруд цивільного захисту, спроможних забезпечити або суттєво підвищити 
рівень безпеки від воєнних злочинів.

Проектом Закону пропонується: 
включення до складу містобудівної документації на регіональному та 

місцевому рівнях розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
включення до складу проектної документації на будівництво об’єктів, що 

за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) 
та значними (СС3) наслідками, та інших об'єктів, визначених Кабінетом 
Міністрів України розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, у 
складі якого може передбачатися будівництво захисних споруд цивільного 
захисту або споруд подвійного призначення;
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встановлення строків приведення у готовність до прийому населення 
захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, 
найпростіших укриттів незалежно від форми власності у разі переведення 
єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в режим 
підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в 
особливий період.

До законопроекту для підготовки його до другого читання внесено 
169 поправок та пропозицій від 12 суб’єктів права законодавчої ініціативи – 
народних депутатів України: Бондаренка О.В., Дунди О.А., Євтушка С.М., 
Ляшенко А.О., Мамки Г.М., Плачкової Т.М., Пузійчука А.В., Стефанчука Р.О.,
Тимошенко Ю.В., Цимбалюка М.М., Шуляк О.О., Юнакова І.С. 

За результатами розгляду пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи підкомітетом з питань будівництва та проектування 
підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка 
містить усі внесені та невідкликані пропозиції і поправки, з яких 
пропонується:

 врахувати 55 пропозицій (№№ 1, 2, 3-5, 11, 12, 14, 23, 30, 34, 40, 43, 47, 
50, 54, 63, 65, 73-76, 94, 97, 98, 100, 101, 105, 108, 109, 111, 112, 117, 118, 129, 
132, 133, 135-137, 142-149, 151, 154, 155, 162, 163, 167, 169);

 врахувати редакційно 35 пропозицій (№№ 9, 13, 20, 24-27, 29, 39, 42, 
44, 46, 48, 49, 53, 58, 59-61, 67, 68, 70, 90-93, 96, 110, 123, 127, 128, 138-140, 
160);

 врахувати частково 8 пропозицій (№№ 15, 21, 28, 33, 69, 71, 72, 131);
 відхилити 71 пропозицію (№№ 6-8, 10, 16-19, 22, 31, 32, 35-38, 41, 45, 

51, 52, 55-57, 62, 64, 66, 77-89, 95, 99, 102-104, 106, 107, 113-116, 119-122,       
124-126, 130, 134, 141, 150, 152, 153, 156-159, 161, 164-166, 168).

Заслухавши інформацію підкомітету з питань будівництва та 
проектування, розглянувши поправки і пропозиції суб'єктів права 
законодавчої ініціативи, з’ясувавши позицію народних депутатів України – 
членів Комітету, запрошених на засідання осіб, керуючись пунктами 5, 6 
частини першої статті 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради 
України", пунктом 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради 
України, Комітет ухвалив:

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог 
цивільного захисту під час планування та забудови територій (реєстр. № 7398) 
прийняти в другому читанні та в цілому;

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;
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визначити доповідачем при розгляді цього питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову 
підкомітету з питань будівництва та проектування Комітету Дунду О.А.
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