СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
4 вересня 2019 року
Веде засідання голова Комітету КЛОЧКО А.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, всі на місцях. Добрий день, колеги. Ми
розпочинаємо. Перепрошую за невеличку затримку.
Колеги, хочу привітати нас усіх з обранням членами Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування.
А також хочу привітати з днем народження Ісаєнка Дмитра
Валерійовича, у якого був день народження 30 серпня. (Оплески) А також –
Микишу Дмитра Сергійовича, який сьогодні у нас іменинник. (Оплески)
Ітак, до складу нашого комітету входить 28 народних депутатів. У
відповідності до статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради
України" засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше
половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів,
тобто 15 народних депутатів. На сьогодні присутніми є 27 чоловік. Колеги,
кворум є, розпочинаємо засідання.
Колеги, відповідно до частини першої статті 36 секретар комітету веде
облік присутніх на засіданні комітету. І відповідно до частини третьої статті
44 підрахунок результатів під час голосування здійснюється секретарем
комітету. Пропоную Дмитро Валерійовичу зафіксувати присутність народних
депутатів на засіданні. Прошу секретаріат комітету передати відомість
секретарю комітету для фіксації присутніх. Щодо підрахунку голосів під час
голосування, секретар комітету буде нам допомагати.
Колеги та запрошені, перед початком засідання декілька оголошень. У
нас ведеться онлайн трансляція засідання комітету та стенограма засідання.

Прошу представлятися, як братимете слово для виступу. На засіданні ми
очікуємо Прем̓єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича та
міністра розвитку громад та територій України Бабак Альону Валеріївну, які
зараз перебуваються на засіданні уряду, після уряду вони до нас повинні
приїхати.
Щодо роботи мікрофонів, звертаю вашу увагу, що одночасно можуть
працювати лише мікрофони голови та одного члена комітету.
Прохання, після того, як

ви

виступили, вимикати мікрофон.

Переходимо до засідання.
Проектом порядку денного сьогоднішнього засідання пропонується
розглянути низку питань, проект порядку денного засідання вам роздано. Є
пропозиція, прийняти порядок денний за основу, якщо всі познайомилися.
Прошу проголосувати. Дмитро Валерійович.
ІСАЄНКО Д.В. Одноголосно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Якщо нема інших пропозицій, пропоную прийняти порядок денний в
цілому. Прошу проголосувати. Дякую.
ІСАЄНКО Д.В. 26 – за, 1 – утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, парламентом проголосовано наступні предмети відання
нашого комітету, вони вам всі роздані. Чи потрібно їх оголошувати?
Законодавче забезпечення організації та порядку проведення виборів і
референдумів, правовий статус Центральної виборчої комісії, членів
Центральної

виборчої

комісії,

законодавче

забезпечення

діяльності

Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральних органів
виконавчої

влади,

адміністративно-територіальний

устрій

України,

спеціальний статус міста Києва та Севастополя, організація та діяльність
місцевих органів виконавчої влади, засади місцевого самоврядування та
органів

самоорганізації

населення,

засади,

організація

надання

адміністративних послуг, державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування, призначення чергових та позачергових виборів до органів
місцевого самоврядування, державні символи України, державні нагороди
України,

політика

регіонального

розвитку,

містобудування,

земельні

відносини у межах територій забудови, благоустрій, будівництво та
архітектура, енергоефективність у будівельній галузі, житлове господарство,
житлова політика.
Питання номер 1 порядку денного: про пропозиції комітету до проекту
порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.
Колеги, відповідно до статті 13 Закону України "Про Комітети Верховної
Ради" та статті 21 Регламенту комітет на початку кожної сесії виносить на
розгляд парламенту пропозиції до проекту порядку денного сесії.
Вам роздано проект рішення з переліком усіх законопроектів, які
станом на сьогодні зареєстровані в Апараті парламенту. За дорученням
керівництва парламенту я як голова комітету скерував до Апарату Верховної
Ради попередні пропозиції до проекту порядку денного сесії. Нам їх треба
затвердити рішенням комітету.
Колеги,

довідково:

станом

на

сьогодні

зареєстровано

19

законопроектів; десять з них – це перехідні, які були прийняті парламентом
попереднього скликання в першому читанні за основу, але не прийняті в
цілому; чотири – це законопроекти, визначені Президентом як невідкладні, і
п'ять законопроектів, внесені іншими суб'єктами права законодавчої
ініціативи.
Оскільки предмети у вас ще не сформовані і не вивчали… Оскільки
підкомітети у нас ще не сформовані і не вивчали ці законопроекти, є
пропозиція рекомендувати включити до проекту порядку денного другої сесії

всі законопроекти, що будуть зареєстровані сьогодні до 18:00 у секторі
реєстрації законопроектів Апарату Верховної Ради.
Прошу ознайомитися із розданим проектом рішення комітету та
висловити пропозиції.
Пропоную рекомендувати включити законопроекти, що вказані в
проекті рішення до проекту порядку денного другої сесії Верховної Ради
України дев'ятого скликання, і також ті, що будуть зареєстровані сьогодні до
18:00. Секретаріату комітету направити узагальнені пропозиції до Головного
організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки
зведеного документу. Контроль за виконанням цього рішенні покласти на
секретаря комітету Дмитра Ісаєнка.
Прошу проголосувати.
ІСАЄНКО Д.В. Одноголосно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Питання друге порядку денного. Про календарний план проведення
засідань комітету та його підкомітетів на період другої сесії Верховної Ради
України дев'ятого скликання (вересень 2019 – січень 2020 року).
Прошу ознайомитись з проектом рішення комітету та висловити ваші
пропозиції.
Пропоную затвердити календарний план проведення засідань комітету
і його підкомітетів на період другої сесії Верховної Ради України дев'ятого
скликання (вересень 2019 – січень 2020 року), передбачивши, що засідання
комітету проводиться у дні пленарних засідань Верховної Ради у середу о
15-й, крім 11 вересня 2019 року, та у тижні роботи в комітетах в середу об
11-й, крім тижня з 30 грудня 2019 року по 3 січня 2020 року. Засідання
підкомітетів комітету відбуваються в дні пленарних засідань Верховної
Ради України та у тижні роботи в комітетах.

Друге. Голова підкомітетів скласти графіки засідань підкомітетів на
період другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, погодивши
їх з головою комітету.
Контроль за виконанням плану проведення засідань комітету та його
підкомітетів покласти на секретаря комітету Дмитра Ісаєнка.
Прошу проголосувати. Дякую.
ІСАЄНКО Д.В. Одноголосно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Третє питання порядку денного. Про розклад засідань Комітету з
питань

організації

державної

влади,

місцевого

самоврядування,

регіонального розвитку та містобудування на 2-20 вересня 2019 року.
Колеги, в даному проекті рішення до 20 вересня

заплановано

розглянути 14 законопроектів: 10 з них – це перехідні, які були прийняті
парламентом попереднього скликання у першому читанні за основу, але не
прийняті в цілому; 4 визначені Президентом як
Закону про

невідкладні. Це проект

особливу процедуру усунення Президента України з поста

(імпічмент) (реєстраційний номер 1012); проект закону про зміни… про
внесення

змін

до

Закону

України

"Про

будівельні

норми"

щодо

удосконалення нормування у будівництві (реєстраційний номер 1052).
Законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо
перезавантаження влади (реєстраційний номер 1066). Проект закону про
внесення змін до деяких законотворчих актів щодо удосконалення порядку
надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення єдиної
державної електронної системи у сфері будівництва (реєстраційний номер
1081).
Парламент

скоротив

строки

для

внесення

альтернативних

законопроектів і до четверга 5 вересня ми очікуємо, що можуть бути подані
такі законопроекти. Комітет також очікує висновки щодо цих законопроектів

від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради,
Комітету з питань бюджету, антикорупційної політики, з питань інтеграції
України з Європейським Союзом, з питань Регламенту. Після надходження
цих висновків до комітету відповідні комітети, які ми сьогодні створимо,
оберемо голів і склад підкомітетів, отримають доручення щодо проведення
засідань

підкомітетів

та

обговорення

цих

законопроектів.

Прошу

ознайомитися з проектом та висловити пропозиції.
Пропоную: затвердити розклад засідань комітету на 2-20 вересня 2019
року, головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим
розкладом, до розгляду на засіданнях комітету. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Ісаєнка.
Прошу проголосувати.
ІСАЄНКО Д.В. Одноголосно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
4 питання порядку денного. Фонд енергоефективності, інструмент
енергомодернізації
"Енергодім".

житлового

Інформує

фонду

Директор

України,

презентація

державної

установи

програми
Фонд

енергоефективності Головатюк-Унгуряну Юлія Володимирівна. Регламент –
до 15 хвилин.
Надається слово до 5 хвилин Йоханнес Баур – керівник програми
"Енергетика. Довкілля. Транспорт", представництво ЄС в Україні.
Надається слово до 5 хвилин Май Нґуєн, програмний менеджер IFC.
Прошу колег висловитися з даного поводу.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вірно.

ГОЛОВАТЮК-УНГУРЯНУ Ю.В. Добрий день, шановні колеги,
народні депутати. Дякуємо за запрошення шановному головуючому. Пане
Андрію, дякуємо дійсно за ту увагу, яку ви приділили нашій нещодавно
створеній установі, засновником якої є Кабінет міністрів України. Вітаємо
народних депутатів і членів комітету з сьогоднішнім таким святковим
засіданням. І хочемо вам розповісти про програму "Енергодім", яка ввелася в
дію буквально вчора. Це програма, яка спрямована на енергомодернізацію
багатоквартирного житлового фонду в Україні.
Прошу включити наступний слайд. Фонд енергоефективності – це
установа неприбуткова, як я уже сказала, засновником її є Кабінет Міністрів
України.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Юлія, я перепрошую, може ви пройдете до
трибуни, щоб всі вас бачили і було зручно.
ГОЛОВАТЮК-УНГУРЯНУ Ю.В. Добрий день ще раз всім. Отже,
засновником Фонду енергоефективності є уряд України. Фінансування фонду
здійснюється шляхом формування статутного капіталу. І на сьогоднішній
день у статутному капіталі фонду є 1 мільярд 500 мільйонів гривень – це
кошти, які зашли в минулому році.
Державним бюджетом на 2019 рік передбачено фінансування на
орієнтовно 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Крім того, в минулому році були
підписані 2 фінансові угоди між урядом України та Європейським Союзом
щодо співфінансування Фонду енергоефективності.
В рамках цих двох фінансових угод передбачено, що Україна зі свого
боку включно по 2021 рік забезпечує фінансування фонду на 1 мільярд 600
щороку, а з боку Європейського Союзу уже виконано свої фінансові
зобов'язання і зараховано 100 мільйонів євро на рахунок мультидонорського
трастового

фонду,

який

адмініструється

міжнародною

фінансовою

корпорацією IFC. Ті кошти, які надійшли від Європейського Союзу йдуть на

співфінансування грантів Фонду енергоефективності. Тобто це ті кошти, які
отримують наші громадяни-співвласники багатоквартирних будинків. Варто
відмітити, що сума 100 мільйонів євро, яка надійшла від європейських
партнерів, складається із 2 частин: 80 мільйонів євро – це кошти
безпосередньо Європейського Союзу і 20 мільйонів євро – це кошти, які
надані урядом Німеччини.
Крім того, варто відмітити, що насправді Фонд енергоефективності, я
думаю, багато з вас знає його історію, ініціатива ця триває декілька років.
Лише в минулому році ми були зареєстровані як установа. Лише в цьому році
у нас в квітні місяці почала працювати дирекція і ось в серпні місяці була
нарешті затверджена наша стратегія, програма, власне, яку ми зараз
презентуємо і яка уже по суті введена в дію і почала працювати.
Варто відмітити, що з боку наших європейських партнерів також
надана технічна допомога суттєва. Перша допомога, яка була надана – це
були надані консультації Світового банку, групою Світового банку. Це на
початковому етапі ще розробки Закону "Про Фонд енергоефективності", тих
ініціатив, щоби в першу чергу проаналізувати, яким чином працюють такі
фонди за кордоном.
Крім того, протягом останніх років була надана суттєва підтримка як з
боку IFC в частині і законодавства, і частині становлення Фонду
енергоефективності.

Так

само

допомога

суттєва

надається

нашими

німецькими партнерами – це проект GIZ, який допомагає навчати
енергоаудиторів. В минулому році в нас запрацював ринок енергоаудитів і,
власне, саме для Фонду енергоефективності це є суттєва допомога.
Водночас дана організація допомагає нам розбудовувати стратегічний
напрямок, розбудовувати технічний офіс. І однією із таких ключових
ініціатив німецької сторони – це допомогти перевести субсидії в інвестиції.
Тобто основна ідея створення Фонду енергоефективності була саме,
починалася саме з цього.

Прошу наступний слайд. Всі ви знаєте, що у нас в Україні приблизно
180 тисяч багатоквартирних будинків. Із них близько 80 відсотків цього
житлового фонду потребують модернізації. Якщо ми порахуємо, це буде
близько там 144 тисячі таких будинків. І в цих будинках уже на сьогоднішній
день, відповідно до статистики, створено 31 тисяча об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків. І, власне, фокус Фонду енергоефективності саме
на жителях таких будинків. Тобто участь в програмі фонду можуть брати
об'єднання, які зареєструвалися у відповідну організаційно-правову форму.
Варто відмітити, що ще за підтримки Європейського Союзу працює
проект ПРООН HOUSES, який покликаний допомогти в громадах в
будинках, де ще не створені такі об'єднання, допомогти створити такі
об'єднання, а також організаційно направити їх, тобто навчити для того, щоб
вони могли самостійно управляти своїм спільним майном.
Прошу включити наступний слайд. Отже, що таке програма Фонду
енергоефективності і що таке грант Фонду енергоефективності, і в чому його
особливість. Ну, в першу чергу потрібно сказати, що грант Фонду
енергоефективності – це безповоротна фінансова допомога. Тобто що це
означає. Це означає, що власники будівель, а тих вже у нас є 31 тисяча,
можуть реалізувати енергоефективні заходи, але водночас не вистачати
самостійно тільки свої кошти, а отримати суттєву підтримку з боку держави.
І знову ж таки ця підтримка забезпечується як державою о особі Фонду
енергоефективності, так і співфінансування цих грантів здійснюється з боку
міжнародної фінансової корпорації. Тобто, ще раз, це 100 мільйонів євро
ідуть конкретно на гранти.
Що передбачає програма і як видаються гранти. Гранти видаються
траншами, трьома траншами і трьома етапами. Перший етап – це проведення
енергетичного аудиту. Це обов'язкова умова участь в програмі Фонду
енергоефективності. І така практика насправді є в усіх фондах аналогічних,
зокрема в європейських країнах, той досвід, який вивчався, і той досвід, який
закладався в діяльність Фонду енергоефективності.

Фонд

на

даному

етапі,

після

подання

заявки

в

Фонд

енергоефективності, буде відшкодовувати 70 відсотків понесених витрат на
цей енергоаудит. Вартість такого енергоаудиту не є суттєво висока, тобто
вона посильна для ОСББ.
Другий транш – це відшкодування витрат на розробку проектної
документації та її експертизу. Після того як фонд схвалив першу заявку,
відшкодував витрати на енергоаудит, ОСББ приступає до розробки проектної
документації. Обов'язково на даному етапі проводиться обстеження будівель.
І всі ми розуміємо, що з урахуванням тих подій, які недавно відбулися в
деяких містах, що руйнуються будинки, будівельні конструкції – це
надзвичайно є важливо. Тобто в рамках програми передбачено також
фінансування відшкодування витрат саме на такі обстеження. Власне, після
того, коли розроблена проектна документація, проведена її експертиза на
відповідність всім стандартам, Фонд енергоефективності також відшкодовує
понесені витрати в розмірі 70 відсотків таких витрат.
Наступний, третій транш – це основна частина коштів, яка
відшкодовується саме на цьому етапі це позавершенню проектів. А власне,
що означає завершення проекту - тобто це виконання будівельних,
монтажних робіт. Після цього проводиться сертифікація енергетичної
енергоефективності будинку і відповідно обстеження інженерних систем для
того, щоб підтвердити, а який рівень енергоефективності досягнуто, що ж у
нас станом на той момент, коли завершений проект відбувається в цьому
будинку.
Власне, після подання третьої заявки на

верифікацію проекту

відшкодування основної частини гранту, Фонд енергоефективності після
перевірки і встановлення факту відповідності реалізованих проектом всім
умовам буде здійснювати відшкодування витрат на будівельні роботи, на
матеріали, обладнання. Для легкого комплексу заходів чи пакету легкої, як
ми називаємо, - 40 відсотків. Для комплексного пакету – 50 відсотків. При
цьому перші 300 об'єднань, які подадуться в Фонд енергоефективності,

зможуть отримати додатковий

грант у розмірі 20 відсотків саме на

будівельні роботи, обладнання і придбання матеріалів.
Крім того, на даному етапі відбувається технічний авторський нагляд,
обов'язкова сертифікація енергетичної ефективності будинку. В результаті
чого ми знаємо якого класу енергоефективності, зокрема,

він досяг та

обстеження інженерних систем. Всі ці витрати, які несе ОСББ, вони зможуть
розраховувати на грант фонду у розмірі 70 відсотків витрат.
Наступний слайд, будь ласка. Отже, більш детальніше що ж таке
гранти, що таке пакет "Легкий", пакет "Комплексний"? На відміну від діючих
програм, які насправді є точковими, але вони показали, зокрема, програма
"Теплі

кредити",

в

Україні

ще

енергоефективність

це

правильно.

Енергоефективність це те дійсно, куди повинна рухатися наша країна. І
відповідно показала не лише, не знаю, державотворцям чи державним
чиновникам, а насправді громадянам, фонд все ж таки відходить з точки зору
професійності, реалізації цих проектів і комплексності. Тому що від такого,
знаєте, латкового ремонту ми повинні перейти до побудови автомагістралі. І,
власне, навіть от "Легкий" пакет, який насправді коштує, орієнтовно, ми
розраховували у середньому на 160-квартирний будинок, приблизно, там 700
тисяч гривень, але він в собі передбачає такі обов'язкові заходи, як
встановлення

лічильника,

встановлення

ІТП,

встановлення

приладів

погодного регулювання, утеплення труб, гарячого теплопостачання в
будинку, це обов'язкові заходи. Також цей комплекс заходів або пакет легкий
передбачає певну кількість проектів, заходів, які є додатковими. Тобто ОСББ
може вирішити, що вони хочуть ще додатково реалізувати ці заходи,
наприклад, замінити вікна у місцях загального користування або балконні
двері. Власне, реалізація такого проекту дозволяє, в першу чергу, завдяки
невеликим капіталовкладенням зекономити близько 20 відсотків теплової
енергії,

це

достатньо

суттєво

і

відповідно

допомога

енергоефективності на даному етапі є достатньо обґрунтованою.

Фонду

Прошу наступний слайд включити, пакет "Комплексний". Що він
передбачає? Він передбачає також обов'язково реалізацію обов'язкових
заходів, які входять як елементи пакету "Легкого", але другим елементом є
утеплення будинків. Власне, даний комплекс заходів, він дозволяє економити
навіть до 160 відсотків теплової енергії. І, власне, якщо ми говоримо про
ефект,

який

може

отримати

громадянин

чи

сім'я,

яка

живе

в

багатоквартирному будинку, то по тих розрахунках і прикладах, які вже є на
сьогодні, це може бути і в 2 рази зменшення суми платіжки, і в 3, і в 4 рази, є
такі приклади, зокрема в місті Києві.
Прошу наступний слайд включити. На сьогоднішній день ми розпочали
масштабну енергомодернізацію, тобто запустили з учорашнього дня
програму "Енергодім". Тим не менше у нас з грудня місяця реалізовуються
пілотні проекти, які ми називаємо "Перші ластівки". На сьогоднішній день в
програмі "Перші ластівки" бере 13 об'єднань з різних куточків України.
Вони, це будинки різного складу, різних технічних характеристик, різної
поверховості. Вони мають в собі різну кількість субсидіантів, тобто на саме
прикладі цих "Перших ластівок" зокрема і тестувалася програма фонду.
Тобто на етапі, коли вона ще була проектом, тестувалися всі ці процедури і
на сьогоднішній день ми розраховуємо, що перші об'єкти будуть фіналізовані
цієї осені. Це легкі пакети, а утеплення будуть вже весною завершені. І
відповідно ці 13 ОСББ, їхнє фінансування буде майже 60 мільйонів гривень.
Прошу включити наступний слайд. Отже, що дає програма Фонду
енергоефективності? В першу чергу очевидні речі для співвласників
багатоквартирних будинків, для наших сімей, які живуть у містах. Це
поліпшення

умов

життя,

так,

покращення

комфорту,

це

економія

енергоресурсів, але більш важливо – це зменшення, власне, сум у платіжках.
Так?
Звичайно, що на рівні країни діяльність Фонду енергоефективності…
крім того, що завдяки професійному підходу ми будемо чітко розуміти, який
ефект досягається, тому що в нас побудована цілісна система моніторингу і

визначення досягнутого рівня економії, будемо знати як країна все ж таки,
якого ефекту ми досягаємо. Водночас реалізація таких проектів – це
інвестиція в економіку України, покращення умов життя громадян, ну, і
відповідно зменшення викидів СО2 і економія газу.
Хочу відмітити, що відповідно до нашої стратегії ми порахували, що
при тих темпах, які ми побудували з урахуванням попиту, який є на ринку,
ми можемо реалізувати по базовому сценарію більше 16 тисяч проектів.
Економія газу може досягти, по завершенню 5 років, на 25-й рік, близько
півтора мільярди кубів газу. Тобто це той суттєвий ефект, який може
допомогти, робота Фонду енергоефективності.
Прошу включити наступний слайд завершальний. Тут ви можете
подивитися показники.
І останній. Я би хотіла звернути увагу (ще один слайд) на так звані
майбутні кроки Фонду енергоефективності і те, на що ми розраховуємо в
подальшому в нашій роботі.
Звичайно, що дуже важливо забезпечити стабільне фінансування для
того, щоби об'єднання так як відбувається на сьогодні в кінці року
завершується кошти на ці проекти і немає гарантій. То, власне, стабільне
фінансування
Фонду може забезпечити те, що постійно реалізовуються такі проекти і
громадяни отримують таку допомогу. Водночас, для того, щоби в
подальшому

вдосконалювати

роботу

Фонду,

є

розуміння

те,

що

законодавство сильно потребує вдосконалення, і зокрема Закон про Фонд
енергоефективності потребує вдосконалення. Ми говорили про те, що є така
стаття 18, яка потребує можливих змін, і деякі інші речі, які пов’язані саме з
управлінням цим Фондом.
Крім того, важливо відмітити, що Фонд енергоефективності працює в
рамках реформи, яка відбувається. І дуже важливо завершити все-таки
імплементацію 31, 27 директиви і завершити всі ці процеси, які потрібні, на
рівні підзаконних нормативно-правових актів.

Ну і звичайно, що ми зараз розпочинаємо – ми розпочинаємо
масштабну роботу з містами, з регіонами, з територіальними громадами. У
нас уже є укладені меморандуми з профільними асоціаціями. Тому що
самостійно Фонд енергоефективності може здійснити, там досягти певного
ефекту, але залучення місцевих програм – це є надзвичайно важливо. І саме
те, що може бути зроблено в регіонах – це розробка таких місцевих програм,
адаптація їх до програми Фонду енергоефективності для того, щоб ми
завдяки синергії досягли значно більших ефектів.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Юля.
Колеги, ви прослухали про Фонд енергоефективності.
Прошу взяти інформацію до відома і…
А! Я перепрошую, в нас ще є гості, які повинні висловитися. В нас ще
є… надаємо слово Йоханесу Бауру – керівнику програми енергетики,
довкілля, транспорту. Прошу, можна з місця.
БАУР ЙОХАНЕС. Доброго дня! Мене звати Йоханес Баур, і у
представництві Європейського Союзу в Україні я відповідаю за питання
економічної

співпраці,

енергетики,

інфраструктури

і

навколишнього

середовища. Насамперед дозвольте мені привітати всіх членів комітету з
обранням до Верховної Ради України і також побажати вам, вельмишановні
народні депутати, усіляких успіхів у вашій діяльності. Хочу також висловити
своє сподівання на прекрасну співпрацю щодо впровадження відповідних
положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
З самого початку дозвольте мені сказати, що енергоефективність є
одним із ключових елементів співпраці між Україною та Європейським
Союзом і одним із найуспішніших. Як для Європейського Союзу, так і для
України

енергоефективність

є пріоритетом у контексті послаблення

залежності від зовнішніх джерел енергопостачання, зменшення споживання

енергоносіїв і мінімізації викидів вуглекислого газу, а також тримання під
контролем

цін для споживачів та для бізнесу. Без енергоефективності

неможливо буде досягнути в економіці нульового рівня викидів у 2015 році,
що є однією із цілей Європейського Союзу.
Європейський Союз впроваджує в Україні програму підтримки
енергоефективності. Це одна з основних або так званих флагманських
програм

Європейського

Союзу,

спрямована

на

покращання

енергоефективності у житловому секторі України, а також спрямована на
зменшення викидів парникових газів. За допомогою цієї програми
Європейський

Союз

планує

підтримати

діяльність

енергоефективності, зокрема що стосується надання грантів, а

Фонду
також

термомодернізації багатоквартирних будинків по всій Україні.
Нам дуже приємно, що після тривалого, але змістовного, підготовчого і
випробувального етапу, нарешті, вчора 3 вересня Фонд енергоефективності
оголосив відкритий конкурс для заявників.
Як ви вже чули, внесок Європейського Союзу складає до 104 мільйонів
євро, з яких 80 мільйонів євро це без врахування внеску Німеччини підуть на
гранти для ОСБЄЄ і ще додатково буде надано 23 мільйона 400 тисяч євро на
розширений пакет технічної допомоги, зокрема, який буде спрямований на
покращення енергоефективності.
Нас

досвід

у

Європейському

Союзі

свідчить

про

те,

що

енергоефективність і заходи, спрямовані на модернізацію житлового
комплексу і, зокрема, багатоквартирних будинків це довготривалий процес.
Тому надзвичайно важливо, щоб уряд України продовжив робити щорічні
бюджетні внески до Фонду енергоефективності, це забезпечить стабільність
його діяльності і без таких щорічних внесків здійснення енергоефективності,
зокрема, діяльність фонду буде надзвичайно складним завданням.
Дуже ще раз дякую вам за запрошення і хочу наголосити на тому, що
Європейський Союз готовий надавати експерту допомогу в царині

енергетики і енергоефективності, а також в інших галузях членам комітету.
І ще раз дуже вам дякую, і ми сподіваємося на успішну співпрацю.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний Йоханес.
Прошу надати слово у Май Нґуєн, програмний менеджер IFC до 5
хвилин, будь ласка.
МАЙ НҐУЄН. Добрый день коллеги, я попробую на русском, чтобы
было быстрее. Позвольте поздравить вас всех с вашей первой сессией, и я
так же желаю вам

больших успехов в вашей новой работе. Я хотела бы

представить, чем занимается IFC Международная финансовая корпорация,
которая входит в группу Всемирного банка. Как уже заочно меня… нас
представители

и

Юлия,

и

Йоханес,

мы

являемся

управителем

Мултидонорского трансфонда, в котором сейчас уже есть 100 миллионов
евро, которые пойдут

на софинансирование

вместе с фондом

энергоефективности Украины для ОСББ для реновации домов. Помимо
управления фондом у нас мандат ….…… помогать Украине развивать
рынок энергоэфективности в жилищном секторе. Что мы делаем? Первое,
что мы уже сделали, это мы помогли построить Фонд энергоефективности.
Работа была закончена в кратчайшие строки… вот последние четыре месяца,
мы работали день и ночь, чтобы запустить фонд именно вчера. Это первое.
Мы будем продолжать помогать фонду с его работой на первых порах.
Второй мандат – это помогать финансовому рынку развивать
продукты, которые будут направлены на финансирование ОСББ, чтобы
ОСББ могли брать кредиты и делать реновации своих домов.
И третий компонент, который тоже очень большой. У нас на данный
момент, мы управляем, у нас есть 24 консультанта, технический и
финансовый, которые работают во всех регионах Украины, и которые будут,
именно они как франт-офис Фонда, будут напрямую работать с ОСББ и
помогать ОСББ заполнять, то есть подавать заявки в Фонд. Это очень

большая работа, и как только будет увеличиваться количество желающих
ОСББ подавать заявки, мы также увеличим количество наших региональных
консультантов до 36-и.
И еще, немалый компонент, который мы проводим сейчас очень
эффективно, уже полгода эта работа идет, это работа с медиа по информации,
где мы рассказываем, почему важно делать энергоэффективно реновации в
жилдомах, что люди от этого получат, как это делать. И эта работа идет по
всем коммуникационным каналам и радио, телевидения, digital – да,
цифровые каналы. Мы также будем эту работу продолжать, и еще она будет
еще больше. То есть и цель заключается в том, чтобы помочь людям
поменять свои взгляды по поводу реновации своих домов и сделать решение
прийти в Фонд и улучшить свои дома.
Вот этим мы занимается. Я бы хотела еще сказать, что почему нас
именно выбрал ……. Поскольку IFC занимается энергоэффективностью в
Украине уже десятый год, и это наш самый большой проект вместе
Наш самый большой проект вместе с ……… Спасибо за внимание.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Шановні колеги, станом на цю хвилину нас 28, надійшов Саврасов
Максим Віталійович, ще до нас прийшла Бабак Альона Валеріївна, міністр
розвитку громад та території України. Прошу привітати Альону Валеріївну з
призначенням. (Оплески)
Шановна Альона Валеріївна, я хотів би запросити вас і надати вам
слово, будь ласка.
БАБАК А.В. Шановний пане голово, шановні народні депутати,
шановні присутні, маю за велику честь бути сьогодні на вашому засіданні
комітету, який є партнером, я дуже сподіваюся, Міністерство розвитку
громад та територій. Бачу і знайомі обличчя, і бачу нових депутатів, я всіх
вас, безумовно, вітаю з тим, що ви приступили до роботи і дуже сподіваюся

на те, що наша спільна співпраця у напрямку реформ адміністративнотериторіального устрою України, розвитку місцевого самоврядування,
регіонального розвитку територій, житлової політики, політики з питань
енергоефективності в житлі, вона буде плідною і що ми з вами будемо дійсно
партнерами на цьому шляху реформ, які нам були окреслені, які ми бачимо
як пріоритетне завдання для уряду і Офісу Президента.
Сьогодні нас попросили поінформувати вас про те, що сьогодні
фактично почав роботу Фонду енергоефективності. Ми сьогодні вже чули
дуже багато інформації з цього приводу, тому я лише хочу закцентувати
увагу на тому, що фонд почав роботу відповідно до Закону України "Про
Фонд енергоефективності", закон був прийнятий у 2017 році. Ви бачите, що
два роки пройшло до того, як дійсно з моменту його створення, відповідно до
закону, до того, що ми маємо можливість сказати об'єднаним співвласників,
що вони вже можуть подавати заявки на отримання фінансування з фонду.
Для вас надзвичайно важливо, я думаю, розуміти, що за ці два роки
відбулися певні зміни, певні розуміння того, що можуть бути… може бути
потреба в уточненні

положень Закону "Про Фонд енергоефективності",

можливо розширення його функціоналу, наприклад, можливостями об'єднань
співвласників

багатоквартирних

будинків

займатися

питаннями

альтернативної енергетики, тобто не лише займатися енергоефективністю
систем теплопостачання і тих, які є в межах
облаштовувати себе

будинку, а і також

об'єктами, які відносяться до сфери альтернативної

енергетики.
Також можливо ми стикнемося з тим, що буде необхідність розширити
діяльність фонду для того, щоб можна було проводити роботи капітального
характеру перше, ніж проводити заходи з енергоефективності. Ми всі
розуміємо, що багатоквартирний будинок може мати десь

проблему з

цоколем чи тріщина якась, і говорити про те, що ми будемо утеплювати
стіни перше, ніж зробимо якісь капітальні речі, ну, напевне, неможливо. Ми
будемо говорити з нашими міжнародними партнерами, їм велика подяка і за

те, що вони ідуть з нами з 2017 року, і є сьогодні. Можливо, ми будемо мати
необхідність розширити певні повноваження фонду. То я одразу прошу вас
потім з нами працювати після того, як ми будемо узагальнювати досвід
роботи фонду, можливо, по внесенню змін до закону 2017 року.
Також прошу вашої уваги на статтю бюджету, який буде поданий скоро
урядом до

парламенту, і ви побачите рядок в бюджеті по нашому

профільному міністерству, який буде стосуватися Фонду енергоефективності.
І щорічно Україна бере на себе зобов'язання наповнювати цей фонд
коштами. В 2018 році – 1,5 мільярди гривень були передбачені в бюджеті і
були перераховані в статутний фонд Фонду енергоефективності. В цьому
році за бюджетом 1,2 мільярди, но ще кошти не перераховані, там ідуть
певні адміністративні питання, і як міністр зараз бачу, що нам їх треба буде
дуже швидко вирішувати. Але і на наступний рік планується, і Мінфіном вже
нам доведений показник, який забезпечує стабільність фонду знову ж таки
1,6 мільярда.
І тому дуже просимо підтримати вас при розгляді бюджету цю статтю,
щоб у нас була стабільність у фінансуванні і щоби ми дійсно з вами могли
виконувати зобов'язання і перед людьми, тому що будь-які реформи у
житлово-комунальній сфері без інвестицій в зменшення платіжок, це буде
несправедливо і неправильно. Тому прошу підтримати і таку статтю в
бюджеті.
Це, власне, коротко про те, що будемо просити вас – вашої співпраці, і,
зокрема, вашого комітету, бюджетного комітету.
Але хочу лише сказати, що дійсно велика робота зроблена по запуску
фонду, але тепер на нас надзвичайно такий сильний тягар того, щоби люди
повірили в державну підтримку, щоби люди прийшли в банки – це спочатку
"Укргазбанк", щоби вони відчули, що їм надається повна інформаційна,
методична підтримка. І от я дуже прошу депутатів-мажоритарників також
допомагати в роз'ясненні, коли будуть приходити до вас люди на прийом,
щоб ви їм також говорили, що є ця можливість, і до нас зі зворотним зв’язком

ішли, коли ви бачите, що люди або нарікають, на певну неефективність, або
бачать, що є якісь проблеми технічного характеру. Ми будемо готові чути
вас і реагувати оперативно у разі, якщо ми будемо бачити певні проблеми
технічного, організаційного, іншого характеру, пов'язані із функціонуванням
діяльності фонду.
Тому ми – до ваших послуг, готові до співпраці і розраховуємо на її
плідність.
Дякую. (Оплески)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Альона Валеріївна.
Є декілька запитань. Прошу. Будь ласка, пане Ігорю. (Шум у залі)
ГУЗЬ І.В. Можна – да? Ігор Гузь, заступник голови комітету.
Ну, я би відмітив пані Альону як одну з самих активних депутатів
минулого парламенту в нашій сфері. І приємно, що вас призначили, власне,
міністром. Я думаю, що все вдасться.
Але, користуючись нагодою, от є така пропозиція. Все-таки мусували
дуже багато думок і інформації в пресі при підготовці, власне, формату
нового Кабміну з приводу децентралізації цієї сфери, тому що я знаю вас
спеціаліста все-таки в питаннях житлово-комунальних, ОСББ, інше і дуже
багато дзвінків, дуже багато як би таких занепокоєнь від керівників громад,
організацій і так далі з приводу цього блоку. Хотілося б, я розумію, що йде
час і повинен бути якийсь час для того, щоб ви зорієнтувалися. Але дуже
важливо найближчим часом запрезентувати власне стратегію так до
наступного року, до наступних місцевих виборів, які мають бути в жовтні.
Власне, в цій царині для того, щоб відкинути повністю всі як би всі
кривотолки, що десь буде згорнута децентралізація, що якісь будуть інші
моменти і так далі. Тому що ви знаєте, заява Асоціація міст, що буде з ДФРР,
інші кошти і так далі, ми тут ваші союзники, ми б дуже хотіли, щоб була
чітка позиція. Я так думаю, що вона буде і уряду, і ваша персональна, щоб

всіх заспокоїти і навпаки наголосити, як ви тільки що сказали, по цьому
фонду, до всіх звернутися, що, друзі, ми завершуємо децентралізацію і
депутати-мажоритарники, списочники, наш комітет, ми будемо теж мотором
допомагати, щоб вона була завершена і це, власне, дуже важливо, тому що з
іншою сферою, я розумію, що всі спокійні, бо ви тут є, але от з цією сферою
очевидно є багато питань. Дякую.
БАБАК А.В. Дякую за ваше запитання. Сьогодні на Кабінет Міністрів
ми запропонували положення про наше міністерство, розглянути, але
перенесли кадрові питання і питання положень на п'ятницю, ви б там
побачили одразу, що є нашим пріоритетом, що є нашими політиками
міністерства, тому що при зміні назви не всі знали, що буде компетенціями
або функціями міністерства. Безумовно, адміністративно-територіальний
устрій, децентралізація, організація органів державної влади, регіональний
розвиток, це є все функціями міністерства. А щодо заспокоєння, то я б
думала, що нарада у Президента в понеділок, де прозвучало чітко терміни
для уряду по підготовці серйозного комплексного плану дій по завершенню
децентралізації, адміністративно-територіального устрою і виходу на вибори
на новій основі, я думаю, це мало б заспокоїти всіх, що терміни були вказані,
2019-2020 роки. Але дійсно щодо плану дій, тому що там є терміни і ми
розуміємо, що можуть бути і зміни до Конституції, ну, будуть зміни до
Конституції, тому що ми будемо змінювати розподіл, пропонувати змінити
розподіл повноважень всіх органів влади, да, на рівні регіону, субрегіону і
місцевого самоврядування. І, безумовно, з цим планом, як тільки він буде
узгоджений на рівні Кабінету Міністрів, ми будемо іти до вас, шановні
народні депутати, і будемо презентувати вам бачення того, яка підтримка
законодавча необхідна буде для впровадження цього плану за умови вашої
згоди до того, що уряд запропонує.
Окрім того уже сьогодні у Прем’єр-міністра в 5 годині буде нарада всіх
міністрів, які мають презентувати бачення інфраструктури регіонального

розвитку, який має забезпечити життєдіяльність громад. Тобто ми хочемо
зараз сформувати і запропонувати суспільству стандарт надання соціальних,
адміністративних і житлово-комунальних послуг, і правоохоронної системи,
який має бути на рівні базовому громади, на рівні регіону і на рівні області.
Тобто щоби всі розуміли, для чого ми пропонуємо укрупнювати
райони, для чого ми пропонуємо об'єднання громад, щоби кожна людина,
яка, ну, буде долучена до реформи фактично, це кожна людина, яка живе в
тому чи іншому населеному пункті, щоби усвідомлювала, що вона отримає
внаслідок цієї реформи: де має бути школа, в якій відстані від помешкань, на
скільки учнів ці школи мають бути розраховані; де має бути, на яку кількість
людей має бути, населення, розрахований ФАП; де має бути, знаходитися
центр надання адміністративних послуг; як, в які терміни має приїжджати
швидка, як має надаватися екстрена медична допомога, тобто всі ці
стандарти ми зараз…
Сьогодні маємо таку координаційну зустріч і почнемо розробляти і
презентувати для того, щоби моделювати правильну інфраструктуру для
об'єднаних територіальних громад. І, безумовно, ми вам це все презентуємо.
Тобто робота не те, що не згортається, а вона активно, надзвичайно активно
зараз розгортається по впровадженню і завершенню цієї реформи.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ще є Віктор Іванович, да? Прошу.
БАЛОГА В.І. Дякую.
Пані Альона, ради вас бачити на такій високій державній посаді. Я
більше побажання ніж запитання. Ми з вами добре працювали у минулому
скликанні. Хочу сказати, що питання споживання газу це питання
національної безпеки так як він імпортний. І хочу привести приклад по
Закарпаттю. Ми в 60-му далекому році фактично ліквідували всі

теплокомуненерго і це сьогодні єдина область в Україні, яка немає
заборгованості по споживанню газу. Дуже було б добре, якщо би ви на це
звернули увагу, сформували робочу групу, вивчили позитивну роботу в
Закарпатті і розповсюдили це все на міста до 150 тисяч, ми б зекономили з
вами ще десь 5,5-7 мільярдів кубів газу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
БАЛОГА В.І. Дякую.
БАБАК А.В. Я репліку скажу, що я дуже вам дякую…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть.
БАБАК А.В. Дякую вам і за цей коментар, тому що це елемент отої
інфраструктури про яку ми говоримо, тобто на яку щільність населення ми
можемо

пропонувати

теплопостачання,

відповідно

систему

до

стратегії

централізованого

розвитку

систем

теплопостачання

або

децентралізованого теплопостачання. Тому ми, безумовно, буде формувати
за напрямом житлово-комунальне господарство, бачення стратегії розвитку
систем

теплопостачання

і

будемо

пропонувати

оптимальні

схеми

теплопостачання залежно і від населення і щільності об'єктів інфраструктури
і житлової інфраструктури, тому що це залежить від цього. Тому що в Києві
ви зараз точно, наприклад, при цій щільності забудови не зможете ставити
там, говорити, що ми зараз обладнуємося котлами в кожній квартирі чи ще
щось. Це питання екології, це питання безпеки і так далі. Але, безумовно, і я
вам дякую за пропозицію вивчення досвіду. Я знаю, що департаменти
теплопостачання в Мінрегіоні також знають цей досвід. У нас і Жмеринка
була по цьому напрямку. І он Кам'янське намагалося перейти на
децентралізацію,

але

в

них

там

навантаження

пішло

на

системи

енергопостачання надзвичайні і там конфлікт вийшов з енергетиками. Тобто
це дуже ретельне вивчення ситуації, ми готові до цього. І дякуємо за ці
акценти.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за відповідь.
Прошу Дмитро. Представся, будь ласка.
МИКИША Д.С. Микиша Дмитро, мажоритарний депутат. І я до того,
як став народним депутатом був заступником міського голови, і більшість
питань якраз відносилось до відання цього міністерства. У мене таке не
питання, а мабуть, побажання більше. Я впевнений, що співпраця нашого
комітету і вашого міністерства, яке мабуть і наше також, буде дуже плідна.
Але я хотів би можливо, не знаю, пропозиція чи побажання таке. Щоб ми
зрозуміли, як саме будемо взаємодіяти, як часто зустрічатися? Можливо,
якийсь графік чи щось таке? І щодо того, що до вашого сьогоднішнього
зібрання о 17:00 я б особисто хотів би бути на ньому присутнім, і чути, що
саме, як міністерство вже обговорює, і що саме обговорює, і як ми будемо
рухатись далі, і тісно співпрацювати на майбутнє?
Дякую.
БАБАК А.В. Я з останнього, тому що це нарада у Прем'єр-міністра
членів уряду і працівників відповідальних за напрями. Тому, на жаль, ми
починаємо зі своїх робочих зустрічей. І ми не залучаємо поки що в цій,
скажімо, в цій робочій зустрічі ми не залучаємо депутатів, але, безумовно,
результати напрацювань ми будемо виносити на детальні обговорення і вже з
вами відпрацьовувати остаточні рішення. Тому що це все рішення
парламенту. Ми чітко усвідомлюємо, що останнє рішення голосувань за
реформу в тому вигляді, який уряд буде пропонувати чи зі змінами за вами,
за народними депутатами. Тому ми очікуємо, коли ми будемо мати
пропозиції узгоджені внутрі уряду щодо графіку впровадження реформи, і

які блоки законопроектів нам необхідні для того, щоб іти по цьому графіку,
ми будемо просити шановного пана голову для того, щоб він нам дав
можливість це презентувати і тоді будемо виходити з того нашого бачення
плану графіку реформ, як ми будемо зустрічатися чи окремими групами,
підгрупами, вашими підкомітетами по тих чи інших напрямках і вже будемо
брати кожен свою сферу детальну і розглядати її уважно, і презентувати вам,
і чути ваші відгуки.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Запитання всі, наскільки я розумію? Дякую, пані міністр. (Оплески)
Пропоную, шановні колеги,

взяти дану інформацію до відома і

підкомітети, які будуть нами сьогодні сформовані і до предмету відання яких
будуть належати питання енергоефективності. Активувати співпрацю з
фондом та з міністерством.
Прошу проголосувати.
ІСАЄНКО Д.В. Одноголосно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Переходимо до питання номер п'ять порядку денного. Про створення
підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і визначення їх
предметів відання.
Відповідно до частини першої статті 37 Закону України "Про Комітети
Верховної Ради України" для забезпечення основних напрямів своєї
діяльності комітет створює зі свого складу підкомітети. Вам роздано проект
рішення із пропозиціями щодо підкомітетів комітету їх назв і кількості, щодо
предметів відання підкомітетів комітету.
Пропонується створити у складі комітету такі підкомітети: підкомітет з
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії.

Підкомітет з питань організації державної влади, державної служби, служби
в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород.
Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою. Підкомітет з
питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення.
Підкомітет з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур.
Підкомітет з питань регіональної політики та місцевих бюджетів. Підкомітет
з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин в межах
територій забудови. Підкомітет з питань будівництва та проектування.
Підкомітет з питань державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду, ліцензування і страхування в будівництві. Підкомітет з питань
технічного регулювання і ціноутворенні у будівництві, виробництво
будівельних

матеріалів

та

енергоефективності

в

будівельній

галузі.

Підкомітет з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва. Підкомітет з
питань житлової політики та житлового господарства.
Затвердити предмети відання підкомітетів, прошу подивитися в
розданому проекті рішень. Прошу висловити ваші думки? Отже, колеги,
пропоную проголосувати за проект рішення, яким

створити у складі

комітету підкомітети (перелік, який я вам оголосив), затвердити предмети
відання підкомітетів (перелік, який вам роздано). Контроль за виконанням
цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Ісаєнка.
Прошу голосувати.
ІСАЄНКО Д.В. Одноголосно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Питання шість порядку денного. Про розподіл обов'язків між першим
заступником і заступниками голови Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Шановні колеги, нагадую, що відповідно до частини другої статті 34,
частини першої статті 35 Закону України "Про комітети Верховної Ради

України" голова комітету вносить пропозицію щодо розподілу обов'язків
між першим заступником і заступниками голови комітету. Відтак, вноситься
для обговорення моя пропозиція щодо розподілу обов'язків між першим
заступником і заступниками голови комітету.
Пропоную:
Розподілити обов'язки між першим заступником і заступниками голови
комітету, доручивши першому заступнику голови комітету Лозинському
Роману Михайловичу здійснювати координацію діяльності підкомітетів з
питань

адміністративно-територіального

устрою,

з

питань

місцевого

самоврядування та органів самоорганізації населення;
Заступнику голови комітету Гузю Ігорю Володимировичу здійснювати
координацію діяльності підкомітетів з питань адміністративних послуг та
адміністративних процедур, з питань регіональної політики та

місцевих

бюджетів;
Заступнику голови комітету Загоруйко Аліні Леонідівні здійснювати
координацію діяльності підкомітету з питань виборів, референдумів

та

інших форм безпосередньої демократії;
Заступнику голови
здійснювати координацію

комітету Качуру Олександру Анатолійовичу
діяльності

підкомітету з питань

державної влади, державної служби, служби в органах

організації
місцевого

самоврядування, державних символів та нагород;
Заступнику голови

комітету Шуляк Олені Олексіївні

здійснювати

координацію діяльності підкомітету з питань містобудування, благоустрою
та земельних відносин у межах території забудови, з питань будівництва та
проектування, з питань

технічного регулювання і ціноутворення у

будівництві, виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у
будівельній галузі, з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва, з
питань житлової політики та житлового господарства. Доручити мені як
голові комітету здійснювати координацію діяльності підкомітету з питань
державного архітектурного будівельного контролю та нагляду, ліцензування

і страхування у будівництві. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на секретаря комітету Дмитра Ісаєнка. Прошу висловити ваші
думки.
Пропоную розподілити обов'язки між першим заступником...
ШУЛЯК О.О. Тут надана пропозиція. Шуляк Олена.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу.
ШУЛЯК О.О. У мене була пропозиція. Будь ласка, підкомітет з питань
захисту інвестицій в об'єкти будівництва закріпити за Клочком Андрієм
Андрійовичем здійснення координації в діяльності.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Но моя позиція залишити так, як було. Дякую за вашу пропозицію.
Пропоную розподілити обов'язки між першим заступником та
заступником голови комітету, відповідно до внесеної пропозиції. Моя
пропозиція була перша, прошу за неї проголосувати. Хто – проти? Хто –
утримався?
ІСАЄНКО Д.В. 26 – за, 1 – проти, 1 – утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Питання номер 7 порядку денного. Про обрання голів та членів
підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пропоную
обрати голови підкомітетів.
Підкомітет

з

питань

виборів,

референдумів

безпосередньої демократії - Загоруйко Аліну Леонідівну.

та

інших

форм

Підкомітет з питань організації державної влади, державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород
- Корнієнка Олександра Сергійовича.
Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою - Безгіна
Віталія Юрійовича.
Підкомітет

з

питань

місцевого

самоврядування

та

органів

самоорганізації населення - Гуріна Дмитра Олександровича.
Підкомітет з питань адміністративних послуг та адміністративних
процедур - Білозір Ларису Миколаївну.
Підкомітет з питань регіональної політики та місцевих бюджетів Рубльова В'ячеслава Володимировича.
Підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних
відносин у межах територій забудови - Бондар Ганну В'ячеславівну.
Підкомітет з питань будівництва та проектування - Дунду Олега
Андрійовича
Підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у
будівництві, виробництво будівельних матеріалів та енергоефективності у
будівельній галузі - Юнакова Івана Сергійовича.
Підкомітет з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Аліксійчука Олександра Васильовича.
Підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства Літвінова Олександра Миколайовича.
Також пропоную визначити щодо членства в підкомітетах.
Колеги, відповідно до частини другої статті 37 Закону України "Про
комітети Верховної Ради України", підкомітет створюється

у складі не

менше як трьох членів підкомітету, трьох членів комітету, члени комітету
можуть входити до складу кількох підкомітетів. Інформую, що деякі колеги
вже повідомили про своє бажання бути членами підкомітетів по певним
напрямкам і я їх попередньо вже включив до складу відповідних комітетів.
Вам роздано таку попередню інформацію у вигляді табличок, пропоную

висловити думки щодо членства у підкомітетах, надати заяви до комітету
щодо бажаного членства у підкомітетах, зразок вам роздано.
Пропоную обрати головами підкомітетів народних депутатів України,
які мною запропоновані з урахуванням їх професійного досвіду та членів
підкомітетів з подальшим уточненням щодо членства підкомітету. Контроль
за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра
Ісаєнка.
_______________. Чи правильно я розумію, з подальшим розглядом, що
одразу після подачі нашої заяви на членство у вибраних нами підкомітетах
нас буде зараховано у відповідні підкомітети?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, ми уточнимо на наступному, з подальшим
уточненням. Дякую.
Прошу проголосувати. Хто – за? Хто – проти? Утримався? Дякую.
ІСАЄНКО Д.В. 26 – за, 2 – утрималися.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, наступний розділ "Різне". Щодо залів для проведення засідань
комітету та підкомітетів.
Колеги, інформую вас, що комітет матиме для роботи два зали засідань.
Ця зала засідань нашого комітету, кабінет 416 на Садовій 3-а і ця зала номер
11 за адресою вулиця Грушевського 18/2. Обидві зали дають можливість
проведення онлайн трансляцій засідань комітету.
У залі номер 416 – 23 облаштованих комп'ютерами робочих місця, у
залі номер 11 – 40 облаштованих комп'ютерами робочих місць. Планується
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дистанційний доступ депутатів до інформації через систему "Електронний
комітет".
Про нову дату навчання Управлінням комп'ютеризованими системами
Верховної Ради щодо системи "Електронний комітет" секретаріатом буде
проінформовано вас додатково.
Пропоную взяти інформацію до відома. Колеги, цю інформацію ми
беремо до відома, поки не голосуємо – добре?
Також хочу проінформувати щодо забезпечення робочими кабінетами
народних депутатів України – членів комітету. Інформую вас, що після
прийняття
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заступників, заступників голів, секретаріатів, членів комітетів Верховної
Ради України дев'ятого скликання мною було скеровано листа керівництву
апарату щодо першочергового обладнання робочих місць керівного складу
комітету – голови, першого заступника, заступників голови та секретаря.
Після прийняття сьогоднішнього рішення комітету про створення
підкомітетів та обрання їх голів і членів, мною буде скеровано наступного
листа – щодо облаштування робочих місць всіх членів комітету.
При цьому хочу звернути вашу увагу, що розподіл кабінетів на поверсі
нашого комітету здійснюється з урахуванням їх обладнання зв’язком АТС100. Так кабінети з обладнанням АТС-100 будуть розподілені між головами
підкомітетів комітету. Інші кабінети – між рештою членів комітету.
Крім того, інформую, що на нашому поверсі крім робочих місць членів
комітету також знаходяться робочі місця працівників секретаріату комітету,
чисельність яких передбачається збільшити у зв'язку з розширенням
предметів відання комітету. Відтак на четвертому поверсі кабінетів для всіх
членів комітету, на жаль, не вистачає.
У зв'язку з цим, беручи до уваги необхідність оперативного зібрання
кворуму на засіданнях комітету та з метою забезпечення максимально
ефективної його роботи, мною як головою комітету буде ініційоване питання
щодо забезпечення робочими кабінетами таких народних депутатів України

членів комітету в нашій адміністративній будівлі за адресою вулиця Садова,
3а, на 3 або 5 поверсі.
Станом на сьогодні є пропозиція від представника підготовчої робочої
групи Галини Янченко про забезпечення кабінетами за адресою вулиця
Інститутська, 8. Протягом четверга та п'ятниці всім будуть запропоновані
кабінети.
Пропоную взяти цю інформацію до відома. Колеги, цю інформацію ми
беремо до відома і не голосуємо. Якщо є питання, я прошу. Пан Гузь Ігор.
ГУЗЬ І.В. Ігор Гузь. Є дві пропозиції. Перша. Андрій Андрійович, вам
доручити, – ви бачили, як міністр сказала, вони проводять засідання, а робоча
нарада – це вже робоча нарада, – організувати робочу нараду серед членів
комітету. В кінці кінців треба познайомитись тісніше як би, що до чого, як і
так далі, більшість новообраних депутатів і тому подібне для тіснішої
комунікації. Формат – я думаю, заступники готові допомогти.
І друге. Щоб у нас не було на перспективу ніяких конфліктів, я
звертаюсь до пані Анжели, нам треба дотримуватись Закону про мову. На
сьогоднішньому нашому засіданні в одного з виступаючих Закон не був…
_______________. (Не чути)
ГУЗЬ І.В. Не важливо, не важливо. Ви знаєте, Закон про мову, повинен
бути перекладач. Якщо в одного іноземця перекладач був, в іншого – нема, я
думаю, ці всі технічні речі можна… Це я навіть не кажу, що ми розуміли чи
не розуміли, але ви прекрасно розумієте, є законодавство, в нас іде пряма
трансляція. Відповідно будь-який громадянин може поскаржитися, інші речі.
Я думаю, щоб у нас не було конфліктів на перспективу, нам треба в
межах чинного законодавства працювати. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігорю. Ми вашу пропозицію будемо
мати на увазі, дякую.
Прошу, пані Альона.
ШКРУМ А.І. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Шкрум Альона. Я
маю велике задоволення насправді бути в рідному для себе комітеті. Я вже
працюю тут друге скликання, і я теж просто хочу зазначити, що цей комітет
був одним з найкращих насправді у складі попередньої Верховної Ради.
Вам роздані міжнародні рейтинги і рейтинги, створені громадськими
об'єднаннями. Цей комітет був номер 1 по прозорості Верховної Ради і один з
найкращих по ефективності. Я впевнена, що це так буде і залишатися. І одне
прохання від мене: коли будуть розподілятися часи і календарний план
засідання підкомітетів, максимально намагатися робити так, щоб вони не
співпадали один з одним. У нас багато на цей раз підкомітетів. І ті колеги, які
захочуть приймати участь в більшості з них, щоб вони могли, дійсно, це
зробити.
Дуже всім дякую. І вітаю всіх, насправді, в цьому комітеті. Я думаю,
що у нас буде дуже крута робота. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Якщо запитання всі, пропоную на сьогодні наше засідання закрити. І
наступне засідання призначити...
Я дякую всім за те, що прийшли, дякую за роботу, дякую за
голосування.

