
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про підтримку звернення до Президента України 

 
 Взявши до уваги проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної 

діяльності», реєстр. № 5655 від 11.06.2021, відповідну петицію до Президента 

України, яка набрала 42090 голосів, керуючись пунктом 41 статті 26, пунктом 1 

статті 37, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Великодимерська селищна рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

1. Підтримати звернення до Президента України (текст додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань регламенту, депутатської етики, законності, протидії та запобігання 

корупції. 

 

 

Селищний голова                                                   Анатолій БОЧКАРЬОВ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

від 22 грудня 2022 року  

№ 1041 XLI-VIIІ 



Додаток 1  

 рішення селищної ради  

від 22 грудня 2022 роук № 1041 XLI-VIIІ 
 

 

Президенту України  

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

  

  

Вельмишановний Володимире Олександровичу! 

 

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. 

 

Проект створює умови для розвитку монополізму в будівельній галузі, 

для тиску окремих великих компаній на всіх інших, по всій території України. 

В результаті цього вартість відбудови міст України після нашої Перемоги буде 

значно вищою, а якість гіршою. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Секретар селищної ради                                      Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 
Підтримано 

рішенням Великодимерської  

селищної ради  

від 22.12.2022 № 1041 XLI-VIIІ 


