
ВОРОЖБЯНСЪКА MICЬKA РАДА
сумсъкого рАЙону сумсъкоi оБлАстl

ВОСЬМЕ СКЛИКАНFUI

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСIЯ

рIшЕння
вiд 23.12.2022 р.

Про звернення депутатiв Ворожбянськоi MicbKoi ради
Сумськоi областi до Президента УкраТни щодо
накладання вето на проект Закону Украiни
щодо реформування сфери мiстобулiвноi дiяльностi
N}5655 вiд 1 1.0б.2021р.

м. Ворожба

Розглянувши звернення депутатiв Ворожбянськоi мiськоi РаДи ДО

Президента УкраТни, вiдповiдно до Конституцii УкраIни, керуючись статтями
25,26 Закону Украiни,<Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>>, Регламентом

роботи Ворожбянськоi MicbKoi ради восьмого скликання, MicbKa рада
ВИРIllIИЛА:
1. tIiдтриNIати звернення депутатiв Ворожбянськоi мiськоi ради Сумськоi
областi до Президента Украiни щодо накладання вето на проект Закону

Украiни щодо реформування сфери мiстобудiвноi дiяльностi J\Ъ5655 вiд

l I.06.2021 р. (додасться).

2. Звернення направити до Президента УкраiЪи.

3. Контроль за виконанIш даного рiшення покласти на постiйну комiсiю
мiськоi ради з питань прав людIлни, законностi, депутатськоi дiяльностi,
етики та регламенту ( ко О.М.).

Мiський гоJIова Андрiй ДРУЖЧЕНКО
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Додаток]
до рiшення MicbKoi ради
вiд23.12.2022 року

ЗВЕРНЕННЯ
депутатiв Ворожбянськоi] MicbKoi ради CyMcbKoi областi

до Президента Украiни щодо накладання вето на проект Закону Украihи
щодо реформування сфери мiстобудiвноi дiяльностi

Лl!5655 вiд 11.06.2021р.

Сильне мiсцеве самоврядування завжди було i залиша€ться надiйним партнером

державноТ влади. А в умовах во€нного стану це с,гatJIо ще бiльш очевидно. УкраiЪськi MicTa

стttли тiсю силою, на яку могли оператися нашi Збройнi Сили. I саме це дозволило зберегти
нашу .Щержаву вiд загарбницьких зазiхань ворога.

Пiслявоенна Украiна потребуватиме швидкого вiдновлення, вiдбудови та розвитку.
Однак, це процес не Iuоже вiдбуватись шляхом хаотичноТ забудови. Органи мiсцевого
самоврядування е i повиннi за.гlишитись тими, хто вiдстоюе iнтереси Громад.

13 грулня 2022 року Верховною Радою УкраiЪи проголосовано в другому читаннi
законопроект J,,lb5655 про змiну системи мiстобулування, не зважаючи на те, що BiH
неодноразово пiддавався конструктивнiй та об'€ктивнiй критицi голiв украiнських MicT, сiл
i селищ, громадських та професiйних спiльнот, якi вислов-цювttли свою категоричну
позицiю та застерiгали Верховну Раду УкраiЪи вiд ухвапення цього законопроекту.

I на це е низка вагомих причин:
-законопроект Jt5655 створюе умови для монопольного централiзованого допуску

булiвельникiв на ринок, а,тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган
контролю мiстобулiвноi дiяльностi без жодного впливу держави чи органу мiсцевого
самоврядування;

- контроль i нагляд мiсцевого самоврядування знищусться шляхом замiни ix на
монiторинг, який включае в себе лише спостерiгання за самовiльним будiвництвом;

-,вводиться будiвельна амнiстiя та вiдшкодування BapTocTi будiвництва самовiльним
забудовникЕlм з мiсцевого бюджету;

- порушуються права власникiв земельних дiлянок, адже вiдповiдальностi за
самовiльне булiвництво не буле;

- лiквiдову€ться можливiсть громадськостi контролювати законнiсть забулови та
впливати на незаконнi булiвництва.

Наголошуемо на необхiдностi дотримання прозорих процедур i антикорупцiйних
норм, гарантуваннi безпеки мешканцiв, збереженнi досягнень реформи децентра_гriзацii в
законопроектi та необхiдностi доопрацювання проекту Закону J\Ъ5655 з зазначених вище
питань до повторного внесення його на розгляд ВерховноТ Ради УкраТни.

Нам потрiбна справжня реформа i мiстобулiвна полiтика, створена в прозорий та
демократичний спосiб за участю Bcix учасникiв га-гlузi, а не лише великого будiвельного
бiзнесу.

Такожо хочемо наголосити, що статгею 140 Конститучiею УкраiЪи закрiплено право
територiальноi громади самостiйно вирiшувати питання мiсцевого значення в межах
Конституцii i Законiв Украiни. Законом Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>
передбачено делегованi повноваження у га-пузi булiвничтва, зокрема здiйснення з питань
державного архiтектурно-булiвельного контролiо у сферi мiстобудiвноi дiяльностi.

Ми, депутати Ворожбянськоi MicbKoi ради Сумськоi областi висловлюсмо свою
незгоду з законопроектом Л}5б55 та наполягасмо на необхiдностi накладення на
нього вето Презпдента Украiни, а також сприяти у реалiзацii права мiсцевим
громадам здiйснювати функцii у сферi мiстобудiвноi дiяльностi.

Пiдтримано рiшенням XXI ceciT
ВорожбянськоТ MicbKoT ради вiд
23.122022року


