
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  організації  державної  влади ,  місцевого  самоврядування ,

 регіонального  розвитку  та  містобудування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-32-05, 255-20-75    

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України про внесення змін до деяких законів 
України щодо першочергових заходів реформування сфери 
містобудівної діяльності (реєстр. № 7282), підготовлений до другого 
читання із врахуванням зауважень Головного юридичного 
управління Апарату Верховної Ради України

Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на виконання 
доручення Верховної Ради України та відповідно до положення частини 
шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України повторно розглянув 
на своєму засіданні 10 травня 2022 року (протокол № 97) підготовлений до 
другого читання із врахуванням зауважень Головного юридичного управління 
Апарату Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до 
деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери 
містобудівної діяльності (реєстр. № 7282), прийнятий Верховною Радою 
України у першому читанні за основу 21 квітня 2022 року (Постанова 
Верховної Ради України № 2224-IX).

Законопроект визначає законодавчі аспекти розміщення, будівництва 
будівель та споруд, призначених для життєзабезпечення осіб, які втратили 
житло внаслідок надзвичайних ситуацій, в тому числі бойових дій та 
терористичних актів, розміщення виробничих потужностей підприємств, 
переміщених (евакуйованих) внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 
а також забезпечення перших кроків з відновлення населених пунктів 
(територій), які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 
або проведення робіт з ліквідації її наслідків.

З метою врахування зауважень Головного юридичного управління 
Апарату Верховної Ради України до законопроекту з реєстр № 7282, внесеного 
для розгляду Верховною Радою України у другому читанні на підставі 
рішення, прийнятого на засіданні Комітету 2 травня 2022 року (протокол 
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№ 96), народним депутатом України, Заступником голови Комітету О.Шуляк 
подано 5 нових пропозицій.

Підготовлений до другого читання із врахуванням зауважень Головного 
юридичного управління Апарату Верховної Ради України законопроект з 
реєстр № 7282 наведено у вигляді порівняльної таблиці, до якої включено 
243 поправки і пропозиції, які внесено 13 суб’єктами права законодавчої 
ініціативи – народними депутатами України. За результатами їх розгляду  
Комітетом пропонується 51 пропозицію врахувати, 16 – врахувати частково, 
44 – врахувати редакційно, а 132 – відхилити.

З урахуванням розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи доопрацьованим законопроектом передбачається 
внести зміни до законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про 
будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про ціни і 
ціноутворення", "Про стандартизацію", "Про доступ до об'єктів будівництва, 
транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних 
комунікаційних мереж", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо планування використання земель", "Про надання будівельної 
продукції на ринку".

Також в остаточній редакції проекту були враховані зауваження, які 
містяться у висновку антикорупційної експертизи проекту Закону України 
"Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів 
реформування сфери містобудівної діяльності", проведеної Національним 
агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). З чотирьох рекомендацій 
НАЗК дві враховані в остаточній редакції законопроекту повністю, одна 
врахована частково, одна не врахована, оскільки норма законопроекту, до якої 
надано це зауваження, не встановлює і не розширює дискреційних 
повноважень органу державної влади.

Заслухавши інформацію підкомітетів з питань містобудування, 
благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови і 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, частиною п’ятою статті 44 Закону 
України "Про комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої 
статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив:

підтримати нові пропозиції народного депутата України, Заступника 
голови Комітету О.Шуляк та прийняті підкомітетами з питань 
містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 
забудови і з питань будівництва та проектування Комітету рішення щодо 
врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної 
Ради України від 5 травня 2022 року при підготовці до другого читання 
проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 
першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності     
(реєстр. № 7282) з урахуванням яких врахувати пропозиції за №№ 1, 15, 26, 70, 
74 – 76, 78, 89, 92, 97, 104, 106, 110, 117, 122, 125, 130, 133, 134, 137, 138, 144, 
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150, 151, 154, 155, 159, 160, 163, 167, 170, 172, 174, 179, 181, 183, 186, 189, 197, 
211 – 215, 225, 231 – 233, 238, 239, врахувати частково пропозиції за №№ 14, 
16, 27, 28, 30, 39, 40, 61, 88, 118, 120, 121, 135, 216, 240, 241, врахувати 
редакційно пропозиції за №№ 2, 3, 10, 11, 43 – 48, 51, 54, 68, 69, 71, 72, 79 – 81, 
86, 90, 93, 102, 107, 111, 123, 136, 139 – 141, 145 – 148, 164, 165, 175, 176, 182, 
187, 190, 193, 220, 235, відхилити пропозиції за №№ 4 – 9, 12, 13, 17 – 25, 29, 
31 – 38, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 55 – 60, 62 – 67, 73, 77, 82 – 85, 87, 91, 94 – 96,    
98 – 101, 103, 105, 108, 109, 112 – 116, 119, 124, 126 – 129, 131, 132, 142, 143, 
149, 152, 153, 156 – 158, 161, 162, 166, 168, 169, 171, 173, 177, 178, 180, 184, 
185, 188, 191, 192, 194 – 196, 198 – 210, 217 – 219, 221 – 224, 226 – 230, 234, 
236, 237, 242, 243;

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини шостої 
статті 118, пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради 
України доопрацьований за зауваженнями Головного юридичного управління 
проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 
першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. 
№ 7282) 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;

визначити народного депутата України, Заступника голови Комітету 
О.Шуляк доповідачем при розгляді цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України.
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