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Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Аліксійчук О.В., Балога В.І., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Бондар Г.В., 

Гузь І.В., Гурін Д.О., Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Кальцев В.Ф., 

Качура О.А., Корнієнко О.С., Літвінов О.М., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., 

М'ялик В.Н., Плачкова Т.М., Поляк В.М., Рубльов В.В., Саврасов М.В., 

Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шкрум А.І., Шуляк О.О., Юнаков І.С. 

 

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету: керівник секретаріату Комітету 

Малюга А.В.;  заступники керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П., Данилюк О.А., 

Маковський О.А.; головні консультанти Падалко О.В., Степанян Г.С. 
 

Запрошені: 
Бабак А.В. – Міністр розвитку громад та територій України; 

Баур Й. – керівник програми «Енергетика. Довкілля. Транспорт» 

Представництва ЄС в Україні; 

Бороданкова О. – керівник сектору енергоефективності Представництва ЄС в 

Україні; 

Головатюк-Унгуряну Ю.В. – директор державної установи «Фонд 

енергоефективності»; 

Малярчук Л.Я. – юрисконсульт програми «U-LEAD з Європою»; 

Нгуєн М. – програмний менеджер Міжнародної фінансової корпорації (IFC); 
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Петрунін Д.І. – генеральний директор Директорату енергоефективності 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 

Пушко Ю.Ю. – спеціаліст по зв'язкам з громадськістю проектів Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC); 

Радченко К.В. – керівник відділу комунікацій державної установи «Фонд 

енергоефективності»; 

Студенецька А.О. – завідувач відділу Головного департаменту регіональної та 

кадрової політики Офісу Президента України; 

Трусов С.С. – завідувач відділу Головного департаменту регіональної та 

кадрової політики Офісу Президента України; 

Щербанюк Л.М. – перекладач. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

I. Організаційні питання 

1. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту Порядку 

денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

2. Про Календарний  план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період другої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року). 

3. Про розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 2-20 вересня 2019 року. 

4. Фонд енергоефективності – інструмент енергомодернізації житлового 

фонду України. Презентація Програми «Енергодім». 

5. Про створення підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і визначення 

їх предметів відання. 

6. Про розподіл обов’язків між Першим заступником і заступниками Голови 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

7. Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

II. Різне 

 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом 

порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої зауваження і 

пропозиції до нього. 

Пропозицій не надійшло, 

порядок денний прийнято за основу. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Організаційні питання 

1. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту Порядку 

денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

2. Про Календарний  план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період другої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року). 

3. Про розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 2-20 вересня 2019 року. 

4. Фонд енергоефективності – інструмент енергомодернізації житлового 

фонду України. Презентація Програми «Енергодім». 

5. Про створення підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і визначення 

їх предметів відання. 

6. Про розподіл обов’язків між Першим заступником і заступниками Голови 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

7. Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

II. Різне 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 26 народних депутатів України, «Утримались» – 1 

народний депутат України, «Не брав участь в голосуванні» – 1 народний депутат 

України. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка щодо предметів  відання 

Комітету та про пропозиції Комітету до проекту Порядку денного другої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

Голова Комітету А.Клочко поінформував, що станом на 15:00 4 вересня 2019 

року Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування визначено головним щодо 19 

законопроектів. Оскільки підкомітети Комітету ще не були сформовані та не 

вивчали відповідні законопроекти, А.Клочко запропонував рекомендувати 

включити до проекту Порядку денного другої сесії Верховної Ради України 
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дев’ятого скликання всі законопроекти, що будуть зареєстровані 4 вересня 2019 

року до 18:00 у відділі реєстрації законопроектів Головного організаційного 

управління Апарату Верховної Ради України.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати включити до проекту Порядку денного другої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання: 

– проект Закону про Державний Прапор України (реєстр. № 0866); 

– проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» (щодо відкликання депутатів місцевих рад) (реєстр. № 0867); 

– проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби (реєстр. № 

0868); 

– проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (реєстр. № 0859); 

– проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (реєстр. № 0860); 

– проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

сфері містобудування (реєстр. № 0861); 

– проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення 

повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю) (реєстр. 

№ 0862); 

– проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстр. 

№0863); 

– проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» 

щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих 

організацій у відповідних місцевих виборах (реєстр. № 0939); 

– пропозиції Президента до Закону про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України (реєстр. № 0970); 

– проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з 

поста (імпічмент) (реєстр. № 1012); 

– проект Закону про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» 

щодо удосконалення нормування у будівництві (реєстр. № 1052); 

– проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади (реєстр. № 1066); 
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– проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та 

створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (реєстр. 

№ 1081); 

– проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою (реєстр. № 1123); 

– проект Закону про створення, ліквідацію та зміну меж районів Львівської 

області (реєстр. № 1217); 

– проект Закону про місцевий референдум (реєстр. № 1221); 

– проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. 

№ 1223); 

–  проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та високогірних 

населених пунктах (реєстр. № 2003); 

– проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень Закону України 

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» щодо 

передачі гуртожитків у власність територіальних громад (реєстр. № 2050). 

2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки 

зведеного документа. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Календарний план 

проведення засідань Комітету та його підкомітетів на період другої сесії Верховної 

Ради України дев'ятого скликання (вересень 2019 – січень 2020 року).  

Голова Комітету запропонував 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 України 

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. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
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містобудування і його підкомітетів на період другої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року), передбачивши що: 

- засідання Комітету проводяться у дні пленарних засідань Верховної Ради 

України у середу о 15:00, крім 11 вересня 2019 року, та у тижні роботи в комітетах 

у  середу об 11:00, крім тижня з 30 грудня 2019 року по 3 січня 2020 року; 

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

2. Головам підкомітетів склаcти графіки засідань підкомітетів на період другої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, погодивши їх з Головою 

Комітету. 

3. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів покласти на секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на 2-20 вересня 2019 року. 

Голова Комітету поінформував, що до 20 вересня поточного року Комітетом 

планується 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 України як невідкладні. А.Клочко зауважив, 

що Парламент скоротив строки для внесення альтернативних законопроектів, які 

можуть бути подані до 5 вересня 2019 року. При цьому Комітет очікує також 

висновки щодо відповідних законопроектів від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради, комітетів з питань бюджету, з питань 

антикорупційної політики, з питань інтеграції України з Європейським Союзом, з 

питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради 

України після чого законопроекти мають бути розглянуті підкомітетами Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 2-20 

вересня 2019 року. 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 
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Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: презентацію директора Фонду енергоефективності Головатюк-

Ю.Унгуряну щодо започаткування програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «Енергодім». 

Директор Фонду енергоефективності поінформувала членів Комітету про 

старт 3 вересня 2019 року Фонду енергоефективності, що дозволить більш ніж 30 

тисячам ОСББ України взяти участь у 235-мільйонній Програмі комплексної 

модернізації багатоповерхівок «Енергодім». Програма «Енергодім» – це механізм 

комплексної модернізації житлового фонду України, що дозволить українцям не 

лише економити на комунальних послугах та підвищити рівень 

енергоефективності житла, а й забезпечить дотримання міжнародних зобов’язань 

України у сфері енергоефективності, сприятиме зниженню рівня викиду 

парникових газів СО2 та впровадженню заходів з енергозбереження та ефективного 

використання енергетичних ресурсів. 

Ю.Головатюк-Унгуряну зазначила, що діяльність Фонду фінансується з 

Державного бюджету України та за фінансової підтримки з боку ЄС та Уряду 

Німеччини. Програма «Енергодім» передбачає часткове відшкодування витрат на 

заходи з енергоефективності у розмірі до 50% вартості прийнятних заходів/робіт. 

За словами директора Фонду, середній рівень економії споживання енергетичних 

ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються в рамках Програми 

«Енергодім», становитиме принаймні 20%. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету та інші.  

Йоганнес Баур, керівник програми «Енергетика. Довкілля. Транспорт» 

Представництва ЄС в Україні, поінформував членів Комітету, що програма 

підтримки енергоефективності, що впроваджується Європейським Союзом в 

Україні, – 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 Фонду 

енергоефективності, зокрема що стосується надання грантів, а також 

термомодернізації багатоквартирних будинків по всій Україні. Й.Баур також 

наголосив, що Європейський Союз готовий надавати експерту допомогу в царині 

енергетики і енергоефективності, а також в інших галузях членам Комітету. 

Май Нгуєн, програмний менеджер Міжнародної фінансової корпорації (IFC), 

ознайомила членів Комітету про основні напрямки діяльності Міжнародної фінансової 

корпорації в Україні, зокрема, у сфері енергоефективності в житловому секторі. 

Міністр розвитку громад та територій України А.Бабак привітала народних 

депутатів – членів Комітету із обранням та висловила сподівання на плідну 

співпрацю між Міністерством та Комітетом. А.Бабак наголосила на тому, що 

прийнятий ще 2017 року Закон України «Про Фонд енергоефективності» на 

сьогодні вже потребує певної актуалізації своїх положень, зокрема в частині 
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повноважень Фонду, а також на необхідності належного фінансового забезпечення 

діяльності Фонду при ухваленні Державного бюджету України на 2020 рік. 

Заступник голови Комітету І.Гузь запропонував міністру А.Бабак на одному 

із наступних засідань Комітету презентувати членам Комітету стратегію діяльності 

Міністерства розвитку громад та територій України у сфері децентралізації на 

наступний рік.  

Член Комітету В.Балога зауважив на позитивному досвіді Закарпатської 

області у сфері споживання газу та вніс пропозицію створити робочу групу з метою 

поширення цього досвіду. 

Член Комітету Д.Микиша запропонував започаткувати регулярні спільні 

зустрічі членів Комітету з представниками Міністерства розвитку громад та 

територій України з метою обговорення шляхів взаємодії та визначити графік 

таких зустрічей. 

Міністр розвитку громад та територій України А.Бабак подякувала членам 

Комітету за надані пропозиції та висловила готовність до тісної співпраці. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував наведену інформацію взяти до 

відома, а підкомітетам, до предмету відання яких належать питання 

енергоефективності, активувати співпрацю з Фондом енергоефективності та 

Міністерством розвитку громад та територій України.  

Інформацію взято до відома. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про створення 

підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і визначення їх 

предметів відання.  

А.Клочко зазначив, що 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 та запропонував членам 

Комітету ознайомитись із проектом рішення Комітету з пропозиціями щодо 

підкомітетів Комітету, їх назв і кількості, предметів відання підкомітетів Комітету.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити у складі Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 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; 
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- підкомітет з питань регіональної політики та місцевих бюджетів; 

- підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій забудови; 

- підкомітет з питань будівництва та проектування; 

- підкомітет з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у будівництві; 

- підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі; 

- підкомітет з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва; 

- підкомітет з питань житлової політики та житлового господарства. 

 

2. Затвердити предмети відання підкомітетів: 

 

Підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії: 

1) вибори, референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення 

громадян, зокрема: 

- вибори Президента України; 

- вибори народних депутатів України; 

- вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів; 

- всеукраїнські та місцеві референдуми;  

- інші форми безпосереднього волевиявлення громадян (загальні збори 

членів територіальної громади за місцем проживання, місцеві ініціативи, 

громадські слухання тощо); 

2) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого 

самоврядування; 

3) правовий статус Центральної виборчої комісії та її членів; 

4) Державний реєстр виборців; 

5) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань організації державної влади, державної служби, служби 

в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород: 

1) законодавче забезпечення діяльності Президента України; 

2) законодавче забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

3) законодавче забезпечення діяльності органів влади Автономної 

Республіки Крим; 

4) законодавче забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади; 

5) державна служба; 

6) служба в органах місцевого самоврядування; 

7) попередній розгляд кадрових питань щодо осіб, призначення та звільнення 

яких здійснюється Верховною Радою України; 

8) державні символи України; 
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9) державні нагороди України; 

10) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою: 

1) адміністративно-територіальний устрій України, зокрема:  

- утворення і ліквідація районів; 

- встановлення і зміна меж районів і міст;  

- найменування і перейменування населених пунктів, районів;  

- віднесення населених пунктів до категорії міст;  

2) добровільне об’єднання територіальних громад;  

3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення: 

1) засади місцевого самоврядування; 

2) спеціальний статус міст Києва та Севастополя; 

3) статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів 

місцевих рад;  

4) статус сільських, селищних, міських голів; 

5) органи самоорганізації населення; 

6) законодавче забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого 

самоврядування; 

7) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур 

1) засади організації надання адміністративних послуг; 

2) адміністративна процедура; 

3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

1) засади регіональної політики; 

2) співробітництво територіальних громад;  

3) спільна власність територіальних громад; 

4) місцеві бюджети; 

5) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій забудови: 

1) засади містобудівної діяльності; 

2) планування і забудова територій; 

3) реставрація об’єктів культурної спадщини; 

4) благоустрій територій; 

5) похоронна справа; 

6) земельні відносини (у межах територій забудови); 
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7) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань будівництва та проектування: 

1) будівництво; 

2) проектування у будівництві; 

3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у будівництві 

1) державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд; 

2) ліцензування і страхування у будівництві; 

3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі: 

1) технічне регулювання у будівництві; 

2) ціноутворення у будівництві; 

3) виробництво будівельних матеріалів; 

4) енергоефективність у будівельній галузі; 

5) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

Підкомітет з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва 

1) захист інвестицій в об’єкти будівництва; 

2) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним; 

 

Підкомітет з питань житлової політики та житлового господарства 

1) житлова політика (житлово-будівельні кооперативи, об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків, гуртожитки тощо); 

2) житлове господарство; 

3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним. 

 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про розподіл обов'язків 

між Першим заступником і заступниками Голови Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

А.Клочко нагадав членам Комітету, 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 
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заступником і заступниками голови комітету та запропонував обговорити його 

пропозицію щодо розподілу обов'язків між першим заступником і заступниками 

голови комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Заступник голови Комітету О.Шуляк внесла пропозицію закріпити здійснення 

координації діяльності підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти 

будівництва за А.Клочком. 

А.Клочко подякував за висловлену пропозицію, але запропонував не вносити 

зміни до проекту рішення та визначитись шляхом голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розподілити обов’язки між першим заступником та 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 Комітету Качурі Олександру Анатолійовичу здійснювати 

координацію діяльності підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород; 

– Заступнику голови Комітету Шуляк Олені Олексіївні здійснювати 

координацію діяльності підкомітетів з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій 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. 

2. Доручити Голові Комітету Клочку Андрію Андрійовичу здійснювати 

координацію діяльності підкомітету з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 26 народних депутатів України, «Проти» – 1 

народний депутат України, «Утримались» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
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7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про обрання голів та 

членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Обрати головами та членами підкомітетів: 

1) підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії: 

голова підкомітету – ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна; 

члени підкомітету: 

БЕЗГІН Віталій Юрійович; 

БІЛОЗІР Лариса Миколаївна; 

ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КАЧУРА Олександр Анатолійович; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

КОРНІЄНКО Олександр Сергійович; 

ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович; 

МИКИША Дмитро Сергійович; 

ШКРУМ Альона Іванівна; 

 

2) підкомітет з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород: 

голова підкомітету – КОРНІЄНКО Олександр Сергійович; 

члени підкомітету: 

ГУРІН Дмитро Олександрович; 

ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КАЧУРА Олександр Анатолійович; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

КОРНІЄНКО Олександр Сергійович; 

ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович; 

ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович;   

МИКИША Дмитро Сергійович; 

РУБЛЬОВ Вячеслав Володимирович; 

СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович; 

ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович; 

ШКРУМ Альона Іванівна; 
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3) підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою: 

голова підкомітету – БЕЗГІН Віталій Юрійович; 

члени підкомітету: 

БАЛОГА Віктор Іванович; 

БЕЗГІН Віталій Юрійович; 

БІЛОЗІР Лариса Миколаївна; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

КОРНІЄНКО Олександр Сергійович; 

ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович; 

ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович; 

МИКИША Дмитро Сергійович; 

ПОЛЯК Владіслав Миколайович; 

РУБЛЬОВ Вячеслав Володимирович; 

ШКРУМ Альона Іванівна; 

 

4) підкомітет з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення: 

голова підкомітету – ГУРІН Дмитро Олександрович; 

члени підкомітету: 

БЕЗГІН Віталій Юрійович; 

БІЛОЗІР Лариса Миколаївна; 

ГУРІН Дмитро Олександрович; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

КОРНІЄНКО Олександр Сергійович; 

ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович; 

ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович; 

МИКИША Дмитро Сергійович; 

САВРАСОВ Максим Віталійович; 

ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович; 

ШКРУМ Альона Іванівна; 

 

5) підкомітет з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур: 

голова підкомітету – БІЛОЗІР Лариса Миколаївна; 

члени підкомітету: 

АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович; 

БІЛОЗІР Лариса Миколаївна; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна; 

ШКРУМ Альона Іванівна; 
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6) підкомітет з питань регіональної політики та місцевих бюджетів: 

голова підкомітету – РУБЛЬОВ Вячеслав Володимирович; 

члени підкомітету: 

АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович; 

БЕЗГІН Віталій Юрійович; 

БІЛОЗІР Лариса Миколаївна; 

ГУРІН Дмитро Олександрович; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

КОРНІЄНКО Олександр Сергійович; 

ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович; 

МИКИША Дмитро Сергійович; 

РУБЛЬОВ Вячеслав Володимирович; 

ШКРУМ Альона Іванівна; 

 

7) підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій забудови: 

голова підкомітету – БОНДАР Ганна Вячеславівна; 

члени підкомітету: 

БОНДАР Ганна Вячеславівна; 

ГУРІН Дмитро Олександрович; 

ДУНДА Олег Андрійович; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КАЛЬЦЕВ Володимир Федорович; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

М’ЯЛИК Віктор Ничипорович; 

ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна; 

СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович; 

ШУЛЯК Олена Олексіївна; 

 

8) підкомітет з питань будівництва та проектування: 

голова підкомітету – ДУНДА Олег Андрійович; 

члени підкомітету: 

БОНДАР Ганна Вячеславівна; 

ДУНДА Олег Андрійович; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

М’ЯЛИК Віктор Ничипорович; 

ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна; 

СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович; 

ШУЛЯК Олена Олексіївна; 

ЮНАКОВ Іван Сергійович; 
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9) підкомітет з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у будівництві: 

члени підкомітету: 

АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович; 

БОНДАР Ганна Вячеславівна; 

ДУНДА Олег Андрійович; 

ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КАЛЬЦЕВ Володимир Федорович; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна; 

СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович; 

ШУЛЯК Олена Олексіївна; 

ЮНАКОВ Іван Сергійович; 

 

 

10) підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у 

будівництві, виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у 

будівельній галузі: 

голова підкомітету – ЮНАКОВ Іван Сергійович; 

члени підкомітету: 

АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович; 

БОНДАР Ганна Вячеславівна; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович; 

ШУЛЯК Олена Олексіївна; 

ЮНАКОВ Іван Сергійович; 

 

 

11) підкомітет з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва: 

голова підкомітету – АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович; 

члени підкомітету: 

АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович; 

БОНДАР Ганна Вячеславівна; 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна; 

СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович; 

ШУЛЯК Олена Олексіївна; 
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12) підкомітет з питань житлової політики та житлового господарства: 

голова підкомітету – ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович; 

члени підкомітету: 

ІВАНОВ Володимир Ілліч; 

КЛОЧКО Андрій Андрійович; 

ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович; 

ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович; 

МИКИША Дмитро Сергійович; 

ШУЛЯК Олена Олексіївна. 

 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 26 народних депутатів України, «Утримались» – 2 

народних депутата України. 

Рішення прийнято. 

 

РІЗНЕ. 

Голова Комітету А.Клочко поінформував членів Комітету щодо залів для 

проведення засідань Комітету та підкомітетів, а також щодо порядку облаштування 

робочих місць. 

Заступник голови Комітету І.Гузь виступив з пропозицією щодо проведення 

робочої наради членів Комітету, а також наголосив на необхідності дотримання 

вимог чинного законодавства щодо використання державної мови під час 

засідань Комітету. 

Член Комітету А.Шкрум привітала членів Комітету з початком роботи, внесла 

пропозицію щодо визначення часу проведення засідань підкомітетів з урахуванням 

їх чисельності та висловила побажання щодо забезпечення високої ефективності та 

прозорості діяльності Комітету. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                      _______________                  А.КЛОЧКО 

 

 

 

Секретар Комітету                 ________________                Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

4 вересня 2019 року 

 

I. Організаційні питання 

1. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту Порядку 

денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

2. Про Календарний  план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період другої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року). 

3. Про розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 2-20 

вересня 2019 року. 

4. Фонд енергоефективності – інструмент енергомодернізації житлового 

фонду України. Презентація Програми «Енергодім». 

5. Про створення підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і визначення 

їх предметів відання. 

6. Про розподіл обов’язків між Першим заступником і заступниками голови 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

7. Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

II. Різне 


