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Про створення Робочої групи Комітету 
з розробки проекту Містобудівного кодексу України

Заслухавши інформацію Голови Комітету О.Шуляк про необхідність 
створення у Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
Робочої групи з розробки проекту Містобудівного кодексу України для 
вдосконалення та систематизації чинного містобудівного законодавства, з 
метою створення сприятливих умов для інвестицій у будівництво, 
забезпечення сталого розвитку населених пунктів і територій на основі 
містобудівного врегулювання процедур, врахування державних, громадських 
та приватних інтересів при плануванні та забудові територій, розвитку 
містобудування в процесах відновлення України, керуючись статтею 15 
Закону України "Про комітети Верховної Ради України", 
Комітет в и р і ш и в: 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування з розробки проекту Містобудівного кодексу 
України.

2. Призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, 
голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 
відносин у межах територій забудови Комітету Г.Бондар. 

3. Призначити Заступниками Керівника Робочої групи народних 
депутатів України:

 голову підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунду;
 голову підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві В.Іванова;



 голову підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій 
в об’єкти будівництва А.Стріхарського;

 голову підкомітету з питань адаптації законодавства України до 
положень права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових 
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції О.Качуру;

 члена Комітету І.Васильєва.
4. Доручити Керівнику Робочої групи сформувати її персональний 

склад, погодивши його з Головою Комітету.
5. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів 

України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента 
України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників асоціацій, 
об’єднань, неурядових організацій, науковців, експертів у сфері містобудівної 
діяльності та інших зацікавлених осіб.

6. Затвердити орієнтовний План дій з розробки та прийняття 
Містобудівного кодексу України (додається).

7. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на 
народного депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

Голова Комітету О.ШУЛЯК


