
 

      

   ПРОЄКТ   

     

      

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Двадцять восьма сесія                                                               Восьмого скликання 

       

20.01.2023                       № 

 

Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Президента 

України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО про застосування права вето щодо 

прийнятого Верховною Радою України проєкту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

сфери містобудівної діяльності» 

 

Відповідно до ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада  

 

ВИРІШУЄ:  

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Андрушівської міської ради 

восьмого скликання до Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО про 

застосування права вето щодо прийнятого Верховною Радою України проєкту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної діяльності», реєстр. №5655 від 

11.06.2021. 

2. Доручити міському голові Галині Білецькій підписати звернення. 

3. Загальному відділу Андрушівської міської ради (Гриневич М.С.) 

надіслати звернення за призначенням та оприлюднити на офіційному вебсайті 

Андрушівської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності, правопорядку, запобiгання корупцiї, 

депутатської етики та місцевого самоврядування  (Савенко О.Ю.) та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради      

Горкуна В.І. 

 

Міський голова                                                                              Галина БІЛЕЦЬКА 

 



Додаток  

 до рішення двадцять восьмої сесії 

 Андрушівської міської ради  

 восьмого скликання 

                                                               20.01.2023 року № 

  

Звернення  

депутатів Андрушівської міської ради щодо застосувати право вето  

щодо прийнятого Верховною Радою України проекту Закону України 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності»,  

реєстр. №5655 від 11.06.2021  
 

 Вельмишановний Володимире Олександровичу!  

 

 Реформа децентралізації, розпочата у 2014 році, є одним із 

найбільших здобутків України. В той же час, 13 грудня 2022 року Верховна 

Рада України прийняла проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної 

діяльності», реєстр. №5655 від 11.06.2021. 

 Цим законопроектом знищується велика частина досягнень 

децентралізації останніх років, унеможливлюється контроль за самочинним 

будівництвом і вплив громади на містобудівну діяльність в межах своєї 

території та, як наслідок, значно послаблюється фундаментальний рівень 

держави, - місцеве самоврядування 

 Контроль за дотриманням вимог в містобудівній сфері 

пропонується передати приватним компаніям, що ставить під обґрунтований 

сумнів якість будівельних робіт, створює умови для виникнення монополізму 

на ринку та порушує ряд норм Конституції України. 

 Саме тому петиція, якою громадськість звернулась до Президента 

України застосувати до цього проєкту закону вето, набрала 42090 голосів. 

 Зважаючи на зазначене вище, звертаємось до Вас з проханням 

застосувати право вето щодо прийнятого Верховною Радою України проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної діяльності», реєстр. №5655 від 

11.06.2021. 

 

Звернення прийнято на двадцять восьмій сесії міської ради восьмого 

скликання 20 січня 2023 року. 

 

Міський голова                         Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 


