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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

За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування розглянув на засіданні 2 травня 2022 року 
(протокол № 96) пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 
України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної 
діяльності (реєстр. № 7282), який прийнято Верховною Радою України 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.

На підставі пункту 2 Постанови Верховної Ради України № 2224-IX 
у скорочений наполовину строк, визначений частиною першою статті 116 
Регламенту Верховної Ради України, для підготовки законопроекту до другого 
читання внесено 238 поправок і пропозицій від 13 суб’єктів права законодавчої 
ініціативи – народних депутатів України: Батенка  Т.І., Бондар  Г.В., 
Гайду  О.В., Дунди  О.А., Євтушка  С.М., Кучеренка  О.Ю., Клименко  Ю.Л., 
Мовчана  О.В., Неклюдова  В.М., Павловського  П.І., Чорноморова  А.О., 
Шуляк  О.О., Юнакова  І.С.
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Підготовлений до другого читання законопроект з реєстр. № 7282 
наведено у вигляді порівняльної таблиці, до якої включено усі внесені та 
не відкликані поправки і пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи, 
за результатами розгляду яких: враховано 53 пропозиції, враховано 
редакційно 41 пропозицію, враховано частково 13 пропозицій, відхилено 131 
пропозицію.

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 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді 
України підготовлений до другого читання 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.
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Доповідачем від Комітету при розгляді даного питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України, 
Заступника голови Комітету Шуляк О.О.

Голова Комітету А.КЛОЧКО

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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