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Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні 

 (реєстр. № 6540) 

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр.        

№ 6540 від 06.06.2017 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет 

зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується, зокрема, у статті 31 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» виключити слова «або з 

залученням їх коштів в порядку пайової участі». 

У діючій нормі Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» передбачено, що «забороняється виконавчим комітетам 

органів місцевого самоврядування вилучати частину жилої площі, збудованої 

за рахунок коштів громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі 

господарським способом або з залученням їх коштів в порядку пайової 

участі».  

Тобто, пропоновані зміни виключають заборону вилучення частини 

житлової площі, збудованої з залученням коштів громадських об’єднань осіб 

з інвалідністю в порядку пайової участі. 



Міністерство соціальної політики України не підтримує законопроект в 

частині внесення змін до статті 31 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні». 

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «УТОГ» висловила 

позицію, що виключення вищезазначеної норми може привести до ризику 

зазіхань на власність громадських організацій інвалідів, що була збудована в 

минулому, порушення конституційних прав та принципу недоторканості 

приватної власності громадських організацій осіб з інвалідністю, погіршення 

забезпечення осіб з інвалідністю житловою площею та погіршення рівня 

соціальної інтеграції та реабілітації осіб з інвалідністю, яка можлива за умови 

наявності збудованого житла, в тому числі громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю, і просить залишити діючу норму без змін.  

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради 

України надано узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно відхилити.   

Законопроектом вилучається стаття 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», якою регулювались питання пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту. У зв’язку з цим вносяться зміни 

до законодавчих актів, де вживається словосполучення «пайова участь», у 

тому числі до статті 31 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні».   

З метою недопущення вилучення частини житлової площі, вже 

збудованої з залученням коштів громадських об’єднань осіб з інвалідністю в 

порядку пайової участі, Комітет пропонує пункт 7 розділу I законопроекту 

викласти у такій редакції: 

«У статті 31 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252) 

слова «в порядку пайової участі» замінити словами «(незалежно від форм 

такого залучення)». 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного 

клімату в Україні (реєстр. № 6540 від 06.06.2017 р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу з урахуванням пропозиції Комітету. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань економічної політики, який визначено головним з його опрацювання. 

 

 

 

 

Голова Комітету                         О.ТРЕТЬЯКОВ  
 


