
                                              
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

сорок перша сесія   

 восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

20 лютого 2023 року                       м. Деражня                              № 47 

 

Про звернення депутатів 

Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

до Президента України 

  

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи звернення Асоціації міст України №8 

від 24.01.2023року, а також з метою усунення можливих згубних наслідків 

законопроєкту №5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» для розвитку 

місцевого самоврядування в цілому і системи містобудування зокрема, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти звернення депутатів Деражнянської міської  ради 

Хмельницької області до Президента України щодо накладання вето на проєкт 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної діяльності» № 5655 від 

11.06.2021року (звернення додається). 

 

2. Звернення направити до  Офісу Президента України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та 

законності, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

соціального захисту населення (голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ) 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 

 
                                                                                                           



                                                                                                            Прийнято 

                                                                                                            рішенням сесії міської ради 

                                                                                                            від 20 лютого 2023 року 

                                                                                                            № 47 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Деражнянської міської ради Хмельницької області до Президента 

України щодо накладання вето на проєкт Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери 

містобудівної діяльності» № 5655 від 11.06.2021року. 

 

 

Вельмишановний Володимире Олександровичу! 

 

  Верховна рада України 13 грудня 2022 року прийняла проєкт Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності» № 5655 від 11.06.2021року. 

  Цим проєктом народні депутати значно послаблюють фундаментальний 

рівень держави, місцеве самоврядування. Більше того, проєкт позбавляє 

громаду та активних мешканців офіційно зупиняти самочинне будівництво. 

  Контроль за дотриманням вимог в містобудівній сфері пропонується 

передати приватним компаніям, що ставить під обгрунтований сумнів якість 

будівельних робіт, створює умови для виникнення монополізму на ринку та 

порушує рад норм Конституції України. 

           Електронний облік, автоматична реєстрація в сфері містобудування, які 

в діючому законодавстві започатковані, будуть знищені, адже адміністратори 

реєстрів не мають відповідальності за внесення даних, які не відповідають 

дійсності. 

Саме тому петиція, якою громадськість звернулась до Президента 

України застосувати до цього проєкту закону вето, набрала 420902 голосів. 

У зв’язку із наведеним вище, звертаємося до Вас Володимире 

Олександровичу, з проханням застосувати право вето щодо прийняття 

Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної 

діяльності» № 5655 від 11.06.2021року. 

 

 

Міський голова                                                                                Андрій КОВПАК  

 


