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ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! Давайте розпочинати, 

прошу активувати ваші електронні картки, зареєструватись. Нагадую, що 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. На засіданні 

присутні більше половини від затвердженого складу його членів, присутні 24 

народних депутати.  

Колеги, перед тим як перейдемо до розгляду порядку денного засідання 

комітету, пропоную привітати з днем народження Бондар Ганну 

Вячеславівну, був 23 лютого (Оплески), Рубльова Вячеслава Володимировича 

– 25 лютого (Оплески). Він у дорозі святкує, у Луцьку, вже приїхав.  

Ітак, шановні колеги, пропонується прийняти порядок денний за 

основу. Прошу поставити голосування. Прошу підтримати і проголосувати. 

За – 24. Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 

Колеги, чи є інші пропозиції щодо порядку денного засідання? Немає. 

Тоді пропонується прийняти порядок денни в цілому з урахуванням… 

ну, в нас пропозицій нема, тому без, в цілому приймаємо. Прошу поставити 

голосування. Прошу підтримати. 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, один не голосував. 

Переходимо до наступного, до розділу І. Питання порядку денного: 

проект Закону про внесення до деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються 



в електронній формі (реєстраційний номер 2679). Автори – народний депутат 

Клочко, Білозір, Качура, Безгін, Загоруйко, Аліксійчук та інші. 

Колеги, даний законопроект внесено багатьма членами нашого 

комітету. Прошу Ларису Миколаївну Білозір спочатку поінформувати про 

ініціативу авторів законопроекту, а потім вказати нам на позицію 

підкомітету. Прошу, вам слово. 

 

БІЛОЗІР Л.М. Доброго дня, шановні колеги! Дійсно, система надання 

адмінпослуг в Україні, вона потребує вже вдосконалення за окремими 

напрямками. І вже, ну, по-серйозному, перелік послуг в центрах вже 

різниться. Досі там присутній бюрократизм, ЦНАПи деякі, ви знаєте, існують 

вже тільки на папері. І деякі об'єднані територіальні громади досі не 

зобов'язані згідно закону створювати ЦНАПи.  

На сьогодні діє в нас 806 ЦНАПів в Україні, з них – 435 працюють у 

районних державних адміністраціях. Ми вже всі знаємо, що піднімалося 

питання про те, що пішло скорочення зараз, як би скорочення в 

адміністраціях, доведено такий штатний розпис, що навіть і в ЦНАПах десь 

на 30-40 відсотків скоротилися штати. Тому тут починаються вже проблеми з 

огляду на впровадження процесу децентралізації. Також згідно закону ми 

знаємо, що ЦНАПи можна… потрібно обов'язково створювати тільки в 

містах обласного значення та РДА. Тому на сьогодні є така проблема, що в 

громадах деяких об'єднаних взагалі немає ЦНАПів або працюють одночасно 

і в органі місцевого самоврядування, і в РДА, 2 ЦНАПа в одному місті, селі 

чи селищі.  

Значить цей законопроект 2679 про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування 

Центрів надання адмінпослуг і удосконалення доступу до адмінпослуг, він є 

спільним напрацюванням  депутатів, Мінцифри, експертної спільноти, тому 

він якби покликаний забезпечити надання адмінпослуг вже нової якості і тут 

без розв'язання певних проблем на законодавчому рівні вже неможливо.  



Тому я вже говорила про те, що є витрачання бюджетних коштів на 

утримання зайвих штатів саме і в РДА, і в органах місцевого 

самоврядування, вимоги відсутні на сьогодні до теперішнього часу до ЦНАП 

і щодо територіальної доступності, і мережі територіальних підрозділів, 

віддалених робочих місць.  

Також суттєвим недоліком ЦНАПів – надаються послуги, що не у 

центрі, а через центр. І переважна більшість працюють таких ЦНАПів на 

прийом і видачу і для громадян надання послуг через центр, а не у центрі 

означає, що він має двічі приходити в ЦНАП, тобто один раз – подати 

документи, другий раз – забрати.  

Також є обмеженість у доступі до послуги, яка, я вже говорила, 

обумовлена тим, що не є обов'язковим створення центрів органами місцевого 

самоврядування. Також недосконалість надання адміністративних послуг в 

електронній формі. Ми знаємо, що є Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, який не відповідає вже умовам сьогодення, там 

вручну вносяться дані, інформація, він вже застарів, цей портал унеможливив 

впровадження сучасних сервісів, я маю на увазі користування через 

смартфон. Тому якби пропонується ввести вже Єдиний державний веб-

портал електронних послуг, який постановою Кабміну вже існує.  І це 

потрібно ввести в законодавство. 

Також недосконалість законодавчого визначення адмінпослуги. Така 

послуга надається виключно за заявою на сьогодні. Ми хочемо це прибрати, 

щоби не вимагати зайвих документів. Також неможливо сьогодні отримання 

поштою паспортів, посвідчень і інших документів, номерних знаків на 

транспортний засіб. Тому що там в законі у нас є, що результати надання 

адмінпослуг можна відправляти тільки рекомендованим листом. Це теж 

прибирається. Тому для створення такої правової основи пропонується 

прийняти закон, цей законопроект.  

Далі, куди ми вносимо зміни. До законів про місцеве самоврядування і 

про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Це в частині 



визначення того, що послуги надаються не через ЦНАП, а у ЦНАПі. До 

Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" в частині надання можливості 

суб'єктам звернення користуватися не лише порталами електронних сервісів 

Міністерства юстиції, а також цим новим Єдиним державним веб-порталом 

електронних послуг. І до законів "Про Державний земельний кадастр", про 

ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права в частині заміни Єдиного державного порталу адмінпослуг 

на Єдиний державний веб-портал електронних послуг. І до Закону про 

адміністративні послуги в частині виконання цілей та завдань, зазначених у 

пояснювальній записці. І в "Перехідних положеннях" проекту визначаються 

завдання Кабінету Міністрів та органів місцевого самоврядування щодо 

порядку реалізації цього законопроекту.  

Зараз, знаєте, активно до обговорення цього законопроекту 

підключилася експертна спільнота, програма U-LEAD з Європою. Були 

проведені заходи із залученням практиків і інших зацікавлених сторін. І за 

результатами експертами програми були підготовлені рекомендації. Дуже 

багато було враховано в цьому законопроекті. І в цілому як би він 

схвалюється, ті новели, які ми вводимо, але робляться певні акценти на 

умовах реалізації запропонованого законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лариса, регламент 

 

БІЛОЗІР Л.М. Тобто тут питання  взагалі, чи зможуть такі громади від 

3 тисяч взагалі створювати ці ЦНАПи. Тому вже є як би також рекомендації 

Головного науково-експертного центру. І на даний момент все ж таки наш 

підкомітет підтримав цей законопроект і просить підтримати цей 

законопроект та рекомендувати прийняти його Верховній Раді за основу у 

першому читанні із подальшим доопрацюванням. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Шановні народні депутати,  чи бажає хтось з вас висловитись  з того? 

Віталій Безгін, прошу. 

 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово.  

Дійсно, якщо ми кажемо про реформу децентралізації, ми розуміємо, 

що, крім адмінтероснови, у неї є три суттєві компоненти. Це, власне, надання 

адміністративних послуг, це система охорони здоров'я та система освіти.  

Даний законопроект, дійсно, вирішує і вдосконалює одну з цих 

важливих систем. Це, власне, ЦНАПи. І в тому числі він обраховує як 

питання їх онлайнового функціонування так й офлайнового. Тут варто, 

дійсно, приділити увагу і в тому, що залученість в розробку даного проекту 

Міністерства цифрової трансформації була вкрай високою. І тому це, дійсно, 

і результат плідної співпраці нашого комітету та одного з профільних 

міністерств.  

На моє переконання, необхідність ухвалення даного законопроекту на 

даному етапі є вкрай важливою. Тому, власне, прошу всіх колег підтримати 

його в голосуванні саме за основу. Бо після першого читання все ж таки 

треба буде внести деякі корегування щодо обсягу, розміру населення на тих 

територіях, які мають бути забезпечені ЦНАПами, про що, власне, говорила 

Лариса Миколаївна.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталію.  

Ще народні депутати бажають висловитись? Якщо ні, тоді запрошуємо 

запрошених гостей. У нас є Рабчинська Людмила Сергіївна, заступник 

міністра цифрової трансформації, і Шамрай Наталія Василівна, директор 

ЦНАП Україна. Хто з вас перша візьме слово?  

 

РАБЧИНСЬКА Л.С. Давайте я. Доброго дня! 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Вітаю. 

 

РАБЧИНСЬКА Л.С. Шановні народні депутати, колеги, гості! Мені 

дуже приємно бути сьогодні з вами. І я хотіла би також висловити слова 

підтримки цьому законопроекту. Насправді, якщо ми порівняємо сьогодення 

і те, що там написано, в законопроекті, це не якась там велика реформа, це 

опис того, що ми зараз маємо. І дуже хотілося б, щоб сучасний Закон України 

"Про адміністративні послуги", він також чітко відповідав тому, що зараз 

відбувається на місцях, тому, що зараз відбувається у сфері надання 

електронних послуг. 

Так, я думаю, що багатьом із вас відомо, що Міністерство цифрової 

трансформації запустило з 6 лютого мобільний застосунок "Дія". Мобільний 

застосунок "Дія", відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, яка була 

прийнята в грудні минулого року, є частиною порталу "Дія". Саме той 

портал, про який мова йде в законопроекті. 

І також ми вже запустили минулого тижня в бета тестування сам 

портал. Тобто портал, про який йде мова в законопроекті, він вже працює, він 

вже надає послуги громадянам в активному режимі. Перші послуги вже 

запущені – це реєстрація фізичної особи – підприємця, це зміни до реєстрації, 

це припинення. Також надаються послуги в електронному кабінеті, все це 

прописано, як в постанові, в діючій постанові Кабінету Міністрів, так і в 

законопроекті. 

Що стосується реформи системи надання офлайнової. Основна ідея – 

це перетворення ЦНАПів РДА, створення для них більш сучасного підґрунтя, 

модернізації їх і передання органам місцевого самоврядування, то ми також 

активно працюємо. По мережі кожного кварталу ми збираємо інформацію, 

скільки ЦНАПів РДА було перетворено у ЦНАПи ОМС, то ця робота іде. Ми 

лише просимо вас підтримати ці зміни, розповсюдити на цю Україну, щоб ця 

інформація відбувалася швидше, продуктивніше, тому що наразі це все 



відбувається силами власної ініціативи органів місцевого самоврядування, 

органів обласних державних адміністрацій, Міністерства цифрової 

трансформації. Якщо ми разом з вами спільно візьмемося за руки і проведемо 

цю реформу, ці кроки будуть на багато швидшими, і ми до кінця цього року 

отримаємо понад 1400 офлайнових точок, які повністю покриють Україну і 

забезпечать 30-хвилинну доступність по дорогам з твердим покриттям до 

кожного центру надання адміністративних послуг. 

Щодо цієї... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

РАБЧИНСЬКА Л.С. Маленька… Можна ще?  

Щодо цієї маленької ремарки – надаються через або в центрах надання 

адміністративних послуг. Вчора була у мене можливість відвідати, мені 

здається, найшвидший центр надання адміністративних послуг в Україні, це 

Рівненський центр надання адміністративних послуг. У них, наприклад, 

послуга з реєстрації місця проживання надається за 10 хвилин. Тобто ти 

прийшов, подав документи і одразу отримав зміну реєстрації. Я хотіла б, щоб 

така швидкість була і по всій Україні. Здавалось би, зміни одне маленьке 

слово "через" на "в", воно дає просто шалені зміни для громадян і замість 

години, дві, три, тиждень, день послуга надається за 10 хвилин. 

Давайте разом підтримаємо цей законопроект, приймемо його і 

розповсюдимо на всю Україну найкращі практики. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за вашу... 

Наталія Василівна, прошу, Шамрай.  

 

ШАМРАЙ Н.В. Доброго дня, шановний голово! Доброго дня, шановні 

депутати! Всеукраїнська асоціація центрів надання адміністративних послуг 



в цілому підтримує законопроект, але від центрів надання адміністративних 

послуг з регіонів України надійшли певні пропозиції, тому є пропозиція 

розглянути їх до другого читання.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Ще хтось бажає виступити? В нас GIZ - Кубарь Олексій Миколайович. 

Є? Прошу, вас слово. Проект GIZ. Мікрофон, будь ласка, включіть.  

 

КУБАРЬ О.М. Дякую. Проект  реформи управління на сході України. 

Ми з  2010 року працюємо з Центрами надання адміністративних послуг, 

починаючи з Луганська. В цілому підтримуємо як представники експертної 

групи, підтримуємо законопроект в цілому, і вважаємо, що реалізація цього 

законопроекту дозволить підвищити якість і рухати цей сектор надання 

адмінпослуг в кращому напрямку.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ще бажаючі є, хто в нас запрошені гості? Прошу, представляйтесь, і 

беріть слово.  

 

_______________. Добрий день, шановні депутати! Представник 

Міністерства юстиції України. Міністерство юстиції в цілому підтримує 

даний законопроект. Єдине, є невелике зауваження і застереження. 

Зауваження полягає в тому, що пропозицію доопрацювати між першим і 

другим читанням, ще треба в деякі статті Закону про державну реєстрацію 

внести зміни. Не всюди врахували там, де є посилання на портал.  

І друге – це розглянути доцільність існування двох сервісів в 

електронному вигляді, як порталу Мін'юсту та порталу "Дія". На нашу думку, 

є сенс зосередитися на порталі "Дія" і взагалі прибрати існування порталу 



Міністерства юстиції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо за ваші зауваження.  

Пані Лариса Миколаївна, візьміть до уваги між першим і другим 

читанням врахувати поправку.  

Всі висловились, шановні колеги! Запрошені, гості?  

Тоді є пропозиція рекомендувати Верховній Раді  України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та вдосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі (реєстраційний номер 2679) за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Визначити 

співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні народного 

депутата України, голову підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур Ларису Миколаївну Білозір. Прошу підтримати і 

проголосувати. Поставити голосування. На екран натисни, Олександр.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не вивелось? Не спрацювала кнопка. Я прошу…  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас електронна система, ми можемо зарахувати 

тільки після… Інженерна служба, будь ласка, перезавантажте. Те саме?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Інженерна служба. Перезавантаж, будь ласка, 

Віталію, карточку перезавантаж. Ні? А можна вас попросити пересісти на 



інакше робоче місце.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз технічно поправимо.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу поставити ще раз… Віталій Юрійович…  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу поставити… У вас працює вже система? 

 

_______________. Не працює. Давайте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А можете, будь ласка, пересісти на друге… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є пропозиція народного депутата 

Качури Олександра, який в нас бореться за електронну… Але поки система 

дає збій, є пропозиція підтримати, в даному питанні проголосувати особисто 

руками. Якщо ви не заперечуєте, прошу поставити на голосування вашими 

руками. 

Хто – за? Прошу підняти руки. Хто – проти? Утримались? Один.   23 – 

за, 1 – утримався. 2 – утрималось? 2 – утримались. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект 

Постанови про встановлення меж міста Рогатина Рогатинського району 

Івано-Франківської області (реєстраційний номер 2791) (поданий Кабінетом 



Міністрів України, Олексієм Гончаруком). 

Надаю слово голові підкомітету Безгіну Віталію Юрійовичу. Прошу.  

 

БЕЗГІН В.Ю.Дякую. 

Доброго дня, колеги, ще раз. 22 січня 2020 року Кабінет Міністрів 

України звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути проект 

Постанови про встановлення меж міста Рогатина Рогатинського району 

Івано-Франківської області. Загалом треба відзначити, що ця проблема 

вирішується цією постановою і є типовою для більшості українських 

населених пунктів. У місті Рогатин досі немає належним чином 

затверджених меж, що ускладнює можливість місцевої влади управляти цими 

територіями та ресурсами. Проектом акту передбачено встановлення меж 

міста Рогатин та затвердження території міста…  

 

_______________. (Не чути) 

 

БЕЗГІН В.Ю. … Рогатин. Вибачте, я ж не галичанин, тому дякую. 

Загальною площею 1 тисяча 129,44 гектари. Це, на думку уряду, сприятиме 

створенню повноцінного життєвого середовища для більш ніж 8 тисяч 

населення та створенню сприятливих умов для територіального розвитку 

міста Рогатин.  

Відповідно до статті 173 Земельного кодексу України межі району 

встановлюються і змінюються за наявності проекту землеустрою. Такий 

проект згідно з отриманим комітетом документом був розроблений і 

затверджений Рогатинською міською радою ще у 2015 році. Окрім того, цей 

проект акту погоджено без зауважень Українською асоціацією районних та 

обласних рад, Асоціацією міст України та Всеукраїнською асоціацією 

сільських та селищних рад. 

Пунктом 29 статті 85 Конституції України передбачено, що 

встановлення і зміна меж районів і міст відноситься виключно до компетенції 



Верховної Ради України. Отже, враховуючи те, що всі вимоги законодавства 

були належним чином виконані, відповідно до частини третьої статті 93 

Регламенту Верховної Ради пропоную підтримати проект Постанови про 

встановлення меж міста Рогатина Рогатинського району Івано-Франківської 

області та рекомендувати  Верховній Раді прийняти його в цілому. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний Віталій Юрійович.  

З народних депутатів ще хтось бажає виступити? Якщо ні, в нас є 

запрошений генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого 

самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України 

Шаршов Сергій Іванович. Прошу, вам слово.  

 

ШАРШОВ С.І. Дякую. 

Всім доброго дня! Шановний головуючий, шановні народні депутати, 

одним із основних… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ближче до мікрофону, щоб вас було чутно.  

 

ШАРШОВ С.І. …одним із основних завдань уряду є створення умов 

для сталого розвитку територіальних громад. Прийняття даної постанови 

дасть можливість створити повноцінне життєве середовище та сприятливі 

умови для розвитку міста, забезпечить ефективне використання потенціалу 

та збереження природних ландшафтів, оскільки на даний момент, як уже 

було попередником сказано, що у нас межі міста Рогатин не були 

встановлені, це дасть можливості для подальшого розвитку даного 

населеного пункту.  

Прошу підтримати даний проект постанови. Дякую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за вашу рекомендацію. 

Шановні колеги, чи всі висказались з даного питання? 

Є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови 

про встановлення меж міста Рогатин Рогатинського району Івано-

Франківської області (реєстраційний номер 2791) за наслідками розгляду 

прийняти в цілому. Визначити співдоповідачем з цього питання на 

пленарному засіданні народного депутата України Безгіна Віталію 

Юрійовича. Прошу поставити голосування. Прошу підтримати і 

проголосувати.  

Чи в усіх спрацювала система? Да? Дякую. 

За – 22. Рішення прийнято. Проти – 0, утримались – 0. 

Переходимо до наступного питання – організаційне питання. Питання 

порядку денного про внесення змін до плану роботи Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на період третьої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання ( на період лютий - липень 2020 року) щодо проведення 

13 квітня 2020 року круглого столу "Комплексна реконструкція кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду: проблеми та перспективи". 

Надаю слово голові підкомітету, секретарю комітету Ісаєнку Дмитру 

Валерійовичу. Прошу, вам слово.   

 

ІСАЄНКО Д.В. Шановний головуючий, шановні народні депутати! 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Трошки ближче до мікрофону.  

 

ІСАЄНКО Д.В. Є пропозиція внести зміни до плану роботи нашого 

комітету. Пропонується передбачити проведення круглого столу на тему: 

"Комплексна реконструкція кварталів застарілого житлового фонду". Дата 

проведення 13 квітня 2020 року. Проект рішення підготовлено. Прошу 

підтримати. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто з народних депутатів бажає виступити з даного питання?  

 

ШУЛЯК О.О. А можна більше інформації? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Трохи більше інформації Олена Валеріївна Шуляк 

просить. 

 

ІСАЄНКО Д.В. Було дуже багато звернень від конфедерацій 

будівельників України з проханням провести такий круглий стіл. 

 

ШУЛЯК О.О. Це вони ініціатори?  

 

ІСАЄНКО Д.В.  Вони ініціатори. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є документи, з ними можна буде ознайомитися. 

Шановні колеги, якщо ніхто не заперечує, прошу поставити на 

голосування, прошу підтримати та проголосувати пропозицію внести зміни 

до плану роботи комітету на період третьої сесії Верховної Ради України 

дев'ятого скликання на лютий-липень 2020 року, доповнивши розділ V 

пунктом щодо проведення 13 квітня 2020 року круглого столу на тему: 

"Комплексна реконструкція кварталів мікрорайонів застарілого житлового 

фонду: проблеми та перспективи". Контроль за виконанням цього рішення 

покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. Прошу 

підтримати і проголосувати.  

За – 20, проти – 0, утрималися – 0. Рішення прийнято.  

Переходимо до наступного питання порядку денного. Про створення 

Робочої групи щодо напрацювання комплексних змін у виборче 

законодавство, які б дали можливість проведення електронного голосування 



в Україні.  

Колеги, у нас була ініціатива щодо необхідності створення спільно з 

Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Робочої 

групи щодо напрацювання комплексних змін у виборче законодавство, які б 

дали можливість проведення електронного голосування в Україні. 

Відповідного листа ми скерували до Комітету з питань цифрової 

трансформації. Він прийняв рішення створити таку робочу групу. 

Є пропозиція і нам спільно з тим комітетом створити таку робочу 

групу. Проект рішення є в електронному комітеті.  

Хтось із народних депутатів бажає виступити з даного питання? Аліна 

Леонідівна Загоруйко. Прошу. 

 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую. 

Шановний пане голово, шановні присутні, я дуже коротко з цього 

питання. Дійсно, є така ініціатива створити робочу групу. Як ви бачите, тема 

стосується проведення електронного голосування. Для України ця тема нова, 

вона дуже комплексна. І саме для цього хочемо створити таку спільну робочу 

групу, тому що ми розуміємо, що на базі тільки нашого підкомітету і 

комітету вивчити всі питання нереально. 

Тому ми залучаємо Комітет з питань цифрової трансформації, до 

складу групи також будуть входити й інші представники, і Мінцифри, і 

багато інших представників громадськості. У нас вже була перша така 

ознайомча зустріч, і пані Людмила Рабчинська у нас сьогодні була присутня, 

вона підтвердить: тема дуже цікава, викликає великий інтерес у сторонніх 

осіб.  

Тому я вас прошу підтримати нашу ініціативу, співголовами робочої 

групи пропонується визначити: зі сторони комітету з питань трансформації - 

Вікторію Подгорну, зі сторони нашого комітету - мене.  

Дякую за увагу. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги 

Чи бажає хтось ще висловитися з даного питання? Якщо ні, тоді є 

пропозиція: утворити спільно з Комітетом з питань цифрової трансформації 

робочу групу щодо напрацювання комплексних змін до виборчого 

законодавства, які б дали можливість проведення електронного голосування 

в Україні. Визначити співголовою робочої групи від нашого комітету 

народного депутата України, заступника голови комітету, голову підкомітету  

з питань виборів (референдумів) та інших форм безпосередньої демократії 

Аліну Загоруйко. Залучити за згодою до участі в робочій групі народних 

депутатів України - членів комітету і інших народних депутатів України, 

представників державних органів та органів місцевого самоврядування, 

міжнародних партнерів комітету, неурядових організацій, науковців та 

експертів у сфері виробничого права. Доручити співголовам робочої групи 

сформувати її персональний склад та надати право в разі необхідності 

вносити зміни до нього. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. 

Прошу підтримати і проголосувати. 

За – 20, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.  

Ми переходимо до наступного питання порядку денного: про 

включення до складу Громадської ради з питань містобудування, 

архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті з питань 

організації держаної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування Віце-президента Національної спілки 

архітекторів України, Голову архітектурної палати Національної спілки 

архітекторів України, заслуженого архітектора України Олександра 

Чижевського.  

Колеги, пропоную включити до складу Громадської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при нашому 

комітеті Віце-президента Національної спілки архітекторів України, Голову 

Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України, заслуженого 



архітектора України Олександра Павловича Чижевського. Біографічна 

довідка кандидата приєднана до системи "Електронний комітет".  

Не бачу, чи є він сьогодні, чи ні? Є, да? А де він? Прошу. Олександр 

Павлович, прошу. Щоб ви бачили, що це за людина, щоб у нас не виникало 

питань, кандидат у нас присутній, має вагомий стаж роботи на напрямку 

містобудування, архітектури, будівництва. Чи бажає хтось з народних 

депутатів висловитися з цього приводу? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександр Павлович, можна вас чи до 

трибуни, щоб вас побачили, і буквально там хвилину-дві, щоб ви трошки 

розповідали комітету про свій досвід. Ну, всі його знають, але, пане 

Олександр, саме на вашу просьбу… 

 

_______________. Ви можете, будь ласка, пояснити чим ви будете в 

комітеті займатися, як ви будете консультувати, і досвід ваш? Тому що ми 

трошки з іншої сфери, тому що у нас тут державне будівництво і 

будівництво, тому в нас не зовсім тут часто збігаються в цьому питанні... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за запитання. Прошу, вам слово, Олександр 

Павлович. 

 

ЧИЖЕВСЬКИЙ О.П. З вашого дозволу, я більше 40 років пропрацював 

в системі містобудування і архітектури, майже 20 років очолював Державний 

проектний і науково-дослідний інститут, маю досвід наукової роботи, 

приймав участь у підготовці ряду законопроектів. На даний момент веду 

активну громадську діяльність, професійну діяльність. Переконаний, що роль 

професійної громадськості в долі нашої країни і нашої галузі тільки зростає. 

Готовий в цьому відношенні вести активну діяльність. Повен сил, бажання, 



енергії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Павловичу, я дуже вдячний вам за 

презентацію. Я сподіваюся, що народні депутати більше, ніж задоволені. 

Тому шановні народні депутати (я вас прошу до вашого місця), чи є 

запитання? Запитань нема. Всі підтримують. Прошу тоді перейти до 

пропозицій.  

Вважити за доцільне збільшити склад Громадської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при комітеті 

до 29 осіб.  

Додаток до рішення комітету від 18 грудня 2019 року, протокол № 15, 

про утворення Громадської ради з питань містобудування, архітектури, 

будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування доповнити цифрами та словами: "29. Чижевський Олександр 

Павлович". 

Контроль за виконанням даного рішення комітету покласти на 

секретаря комітету, народного депутата України Дмитра Валерійовича 

Ісаєнка. 

Прошу підтримати і проголосувати.  

За – 20. Рішення прийнято. Проти – 0. Утрималось – 0. 

Ми вас вітаємо, Олександре Павловичу.  

Кадрове питання. Колеги, відповідно до Закону України "Про комітети 

Верховної Ради України" керівник секретаріату комітету Анжела Малюга 

вносить, враховуючи вимоги Закону України "Про державну службу" на 

розгляд комітету кандидатуру Маценко Марини Миколаївни для 

призначення на посаду головного консультанту секретаріату комітету. 

Біографічна довідка кандидата приєднана до системи "Електронний комітет". 

Кандидатка присутня на комітеті. Має ваговий стаж роботи на державній 

службі. І пропонується погодити призначення Маценко Марини Миколаївни 



на посаду головного консультанта секретаріату комітету в порядку 

переведення.  

Ось Марина Миколаївна. Чи є бажання заслухати? Якщо бажання 

такого нема, запитань нема, є… (Шум у залі) Адміністративні послуги, там, 

де в нас Лариса Білозір.  

Дякую за запитання, за цікавість.  

Шановні колеги, є пропозиція: підтримати пропозицію про погодження 

призначення на посаду головного консультанта секретаріату комітету 

Маценко Марину Миколаївну, доручити голові комітету скерувати до 

Апарату Верховної Ради України подання про призначення Марини Маценко 

на посаду головного консультанта секретаріату комітету. Прошу підтримати і 

проголосувати.  

За – 20, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.  

 

_______________.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітаємо вас, пані Марино. Сподіваюсь на плідну 

співпрацю і вашу ефективну… скажімо так, вашу ефективну роботу в 

комітеті, і що ви весь свій досвід зможете правильно реалізувати. Дякую.  

Переходимо до розділу "різне". Шановні колеги, хотів би зробити 

низку важливих оголошень.  

10 березня о 10:30  за адресою Грушевського 18/2, кімната 12, наш 

комітет проведе засідання круглого столу: "Реформування законодавства, що 

регулює місцеві вибори". Під час засідання планується обговорити найбільш 

проблемні аспекти законодавчого регулювання виборчого процесу з місцевих 

виборів, а також виробити спільне бачення політики експертного середовища  

та міжнародної спільноти стосовно напрямків подальшого вдосконалення 

законодавства про місцеві вибори та напрямки його застосування. Прошу 

поінформувати секретаріат комітету про вашу участь.  

Друге. 16 березня о 14 годині, вулиця Садова, 3а, кімната 416, 



відбудуться наші комітетські слухання: "Державна регіональна політика: 

виклики, ризики, можливості". Мета комітетських слухань – розглянути 

ситуацію, що складається у сфері формування та реалізації державної 

регіональної політики в контексті можливостей для розвитку громад, регіонів  

України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз; визначитися з 

пріоритетами законодавчої діяльності у цій сфері. Прошу поінформувати 

секретаріат про вашу участь.  

Третє оголошення. 18 березня наш комітет проведе виїзне засідання 

комітету в рамках Міжнародної виставки Inter Build Expo-2020. Захід 

відбудеться за адресою: Броварський проспект, 15, павільйон 1А, другий 

поверх, Міжнародний виставковий центр. Предметом обговорення на 

засіданні будуть законодавчі ініціативи в галузі будівництва та 

енергоефективності будівель. Планується обговорити питання про практику 

застосування законів України про енергетичну ефективність будівель та про 

Фонд енергоефективності, проекти законів України про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо передачі, 

припинення або тимчасового зупинення повноважень органів державного 

архітектурно-будівельного контролю) (реєстраційний номер 0862) (друге 

читання) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 

реєстраційним номером 2822. Порядок денний засідання комітету 18 березня 

буде надіслано сьогодні. Прошу вчасно провести засідання підкомітетів.  

Шановні колеги, щодо візиту до Страсбургу. Станом на сьогодні все 

залишається в силі, візит відбудеться з 11 по 14 березня. У разі надходження 

інформації з Ради Європи щодо візиту вас буде поінформовано додатково.  

По закінченню комітету прошу ще залишитись на 5 хвилин щодо 

підготовки проведення парламентських слухань: "Захист інвестицій в 

житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів" 

- керівника робочої групи Олену Олексіївну Шуляк. Секретаріат 

проінформує про стан підготовки.  



Чи є у колег заяви, пропозиції? Якщо ні, оголошую засідання комітету 

закритим. Всім дуже дякую.  Дякую всім. О 16-й збираємось… 

 


