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Шановний Олександре Михайловичу!
Керуючись частиною сьомою статті 93 Регламенту Верховної Ради
України Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації
та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних
меншин і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні,
проведеному 17 лютого 2021 року в режимі відеоконференції, розглянув
проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо повноважень військово-цивільних адміністрацій з питань
переведення дачних і садових будинків в жилі будинки, реєстр. №3050 від
10.02.2020 р., поданий народним депутатом України Шаховим С.В. та
іншими народними депутатами України.
За твердженням ініціаторів законопроект спрямований на забезпечення
реалізації прав осіб щодо переведення дачних та садових будинків у жилі.
Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується внести
відповідні зміни до частини першої статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» та до статті 81 Житлового кодексу Української РСР в
частині можливості прийняття військово-цивільними адміністраціями рішень
щодо переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним
будівельним нормам, у жилі.
Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України –
членами Комітету вказано на актуальність законопроекту з огляду на
наявність значної кількості громадян, які змушені були покинути своє місце
проживання та оселитися в дачних і садових будинках вздовж лінії зіткнення.

Відповідно до нині діючого законодавства військово-цивільні адміністрації,
які фактично здійснюють повноваження місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, не мають права приймати рішення
щодо переведення дачних і садових будинків у жилі, що, в свою чергу,
нівелює можливість реалізації громадянами належних їм прав.
За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: рекомендувати
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та
розвідки внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
повноважень військово-цивільних адміністрацій з питань переведення
дачних і садових будинків в жилі будинки, реєстр. №3050 від 10.02.2020 р.,
поданий народним депутатом України Шаховим С.В. та іншими народними
депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за
основу.
Голова Комітету
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