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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про мораторій на забудову та зміну цільового призначення 

земель природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, а 

також земель оздоровчого та рекреаційного призначення в місті Одеса (реєстр. 

№ 3022, н.д. А.Дмитрук та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо повноважень місцевих рад (реєстр. № 2369,    

н.д. Р.Требушкін). 



2 

 

II. Організаційні питання 

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

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на квітень 

2020 року. 

4. Про підготовку проведення круглого столу «Агломерація як одна із форм 

співробітництва територіальних громад» (30 березня 2020 року). 

5. Про підготовку проведення круглого столу «Комплексна реконструкція 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: проблеми та 

перспективи» (13 квітня 2020 року). 

6. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Робочої групи з питань розвитку сільських 

територій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. 

IІІ. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 16 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію включити до розділу 

«Організаційні питання» порядку денного засідання Комітету питання про 

делегування представника Комітету до складу Комісії щодо розподілу субвенції 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, що створена при Міністерстві розвитку громад та територій України. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з урахуванням пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 17 народних депутатів України,  «Не  брали  участі  в  голосуванні» – 

2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про мораторій на забудову та зміну цільового призначення 

земель природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, а 

також земель оздоровчого та рекреаційного призначення в місті Одеса (реєстр. 

№ 3022, н.д. А.Дмитрук та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо повноважень місцевих рад (реєстр. № 2369,   

н.д. Р.Требушкін). 

II. Організаційні питання 

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

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на квітень 

2020 року. 

4. Про підготовку проведення круглого столу «Агломерація як одна із форм 

співробітництва територіальних громад» (30 березня 2020 року). 

5. Про підготовку проведення круглого столу «Комплексна реконструкція 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: проблеми та 

перспективи» (13 квітня 2020 року). 

6. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Робочої групи з питань розвитку сільських 

територій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. 

7. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Комісії щодо розподілу субвенції на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

що створена при Міністерстві розвитку громад та територій України. 

IІІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар про 

проект Закону України про мораторій на забудову та зміну цільового 

призначення земель природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного 

призначення, а також земель оздоровчого та рекреаційного призначення в місті 

Одеса (реєстр. № 3022, н.д. А.Дмитрук та інші). 

Голова підкомітету Г.Бондар повідомила, що законопроектом пропонується 

встановити строком на 3 роки мораторій на забудову та зміну цільового 

призначення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, земель оздоровчого та рекреаційного призначення в місті Одеса 

незалежно від форм власності, а також визначаються випадки його поширення. 



4 

 

Доповідач зазначила, що вказаним проектом забороняється вирубка 

багаторічних насаджень, руйнування об’єктів природно-заповідного фонду та 

об’єктів стаціонарної рекреації на вказаних землях, окрім випадків ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; визначаються органи, які здійснюють 

контроль за дотриманням вказаного мораторію, а також за вирубкою 

багаторічних насаджень, руйнуванням об’єктів природно-заповідного фонду та 

об’єктів стаціонарної рекреації. 

Також, Г.Бондар поінформувала присутніх, що до Комітету надійшли 

наступні висновки щодо даного законопроекту: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

проаналізувавши проект, висловило щодо його змісту низку зауважень і 

пропозицій та вважає, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути на доопрацювання; 

- Міністерство енергетики та захисту довкілля України надало окремі 

пропозиції до законопроекту та підтримує необхідність посилення збереження 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, історико-культурних, 

оздоровчих та рекреаційних об’єктів (у тому числі зелених зон і зелених 

насаджень) населених пунктів; 

- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру не 

підтримує законопроект, вважає, що діючими законами та іншими нормативно-

правовими актами, договором, рішенням суду можуть бути встановлені 

обмеження у використанні земель, зокрема: заборона на провадження окремих 

видів діяльності; заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, 

ландшафту; умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, 

ділянки дороги. Також, Держгеокадастр звертає увагу на неузгодженість 

положень частини третьої статті 4 проекту із статтями 22 та 58 Конституції 

України. 

Голова підкомітету Г.Бондар оголосила пропозицію підкомітету 

рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного третьої 

сесії Верховної Ради України ІХ скликання проект Закону України про мораторій 

на забудову та зміну цільового призначення земель природно-заповідного 

фонду, іншого природоохоронного призначення, а також земель оздоровчого та 

рекреаційного призначення в місті Одеса (реєстр. № 3022) та за наслідками 

розгляду в першому читанні відхилити вказаний законопроект. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України М.Заремський. 

Народний депутат України, співавтор законопроекту М.Заремський 

звернувся з пропозицією щодо підтримки законопроекту через наявність в місті 

Одесі, починаючи з 2015 року, «масової, неконтрольованої забудови». 

Голова Комітету А.Клочко звернув увагу на те, що законопроект з 

конкретної проблематики для одного міста може призвести до виникнення по 

всій країні подібних законопроектів та запропонував вирішувати вказану 

проблематику в іншій площині. 

Голова підкомітету Г.Бондар відзначила, що пропонований законопроектом 

мораторій може погіршити ситуацію «незаконного будівництва» і, на її думку, 
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більш дієвим механізмом, ніж мораторій, є здійснення контролю за реалізацією 

містобудівної документації громадськістю разом із залученням органів 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду і судових органів. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України включити до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України ІХ 

скликання проект Закону України про мораторій на забудову та зміну цільового 

призначення земель природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного 

призначення, а також земель оздоровчого та рекреаційного призначення в місті 

Одеса (реєстр. № 3022) та за наслідками розгляду в першому читанні відхилити 

вказаний законопроект. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію визначити 

співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 

третьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання проект Закону України про 

мораторій на забудову та зміну цільового призначення земель природно-

заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, а також земель 

оздоровчого та рекреаційного призначення в місті Одеса (реєстр. № 3022). 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про мораторій на забудову та зміну цільового призначення земель природно-

заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, а також земель 

оздоровчого та рекреаційного призначення в місті Одеса (реєстр. № 3022) за 

наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 16 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна про проект 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо повноважень місцевих рад (реєстр. № 2369,    

н.д. Р.Требушкін). 
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Д.Гурін поінформував присутніх, що даний законопроект внесений з метою 

вдосконалення положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

щодо збільшення повноважень органам місцевого самоврядування. 

Доповідач зазначив, що законопроектом вносяться зміни до статей 26 та 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких 

пропонується доповнити перелік питань, що вирішуються на пленарних 

засіданнях сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, 

положеннями щодо заслуховування інформації керівників територіальних 

органів Державної фіскальної служби України щодо стану формування 

податкових надходжень до відповідного місцевого бюджету. 

Однак, Д.Гурін звернув увагу присутніх на відсутність у вказаному 

законопроекті чіткого механізму реалізації органами місцевого самоврядування  

повноважень, якими їх пропонується наділити. 

Голова підкомітету Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету - 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

повноважень місцевих рад  (реєстр. № 2369) за наслідками розгляду в першому 

читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до уваги, що: 

- Комітет з питань бюджету у висновку від 19.12.2019 р. № 04-13/8-947 

зазначає, що  законопроект не матиме впливу на показники бюджетів; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» у висновку від 06.11.2019 р. № 5-626 пропонує за результатами розгляду у 

першому читанні повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. Так, підтримуючи загалом цілі та завдання законопроекту щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування в рамках загального 

процесу децентралізації влади, Асоціація зазначає, що у законопроекті не 

запропоновано механізмів реалізації повноважень, якими пропонується наділити 

органи місцевого самоврядування, не визначено обсягу інформації, яка має надаватися 

керівниками територіальних органів Державної фіскальної служби України; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку від 11.03.2020 № 16/3-233/2369 висловлює низку зауважень до 

положень законопроекту та вважає, що за результатами розгляду у першому 

читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо повноважень місцевих рад (реєстр. № 2369) за 

наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання та визначити співдоповідачем з цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову 

підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення Д.Гуріна. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

щодо повноважень місцевих рад  (реєстр. № 2369), поданий народним депутатом 

України Р.Требушкіним, за наслідками розгляду в першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

1  народний депутат України. 

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 квітень 2020 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на квітень 2020 року та доручити 

головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

Також Голова Комітету А,Клочко оголосив пропозицію контроль за 

виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

квітень 2020 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» – 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

1  народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про підготовку 

проведення круглого столу «Агломерація як одна із форм співробітництва 

територіальних громад» (30 березня 2020 року). 
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Доповідач повідомив, що круглий стіл планувалося провести 30 березня 

2020 року, однак, у зв’язку із епідемією коронавірусу нова дата проведення буде 

визначена після карантинних заходів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування для підготовки круглого столу «Агломерація як одна із форм 

співробітництва територіальних громад» ; 

- призначити керівником Робочої групи народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна; 

- доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів 

Комітету, неурядових організацій, науковців та експертів у сфері місцевого 

самоврядування та регіонального розвитку. Надати керівнику Робочої групи 

право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу; 

- доручити Робочій групі розробити проекти програми та рекомендацій 

круглого столу, підготувати його регламент, сформувати список запрошених 

осіб, визначити черговість виступів учасників круглого столу та здійснити інші 

необхідні заходи з метою належного забезпечення його проведення. 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування для підготовки круглого столу «Агломерація як одна із форм 

співробітництва територіальних громад» (далі – Робоча група). 

2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

3. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів 

Комітету, неурядових організацій, науковців та експертів у сфері місцевого 

самоврядування та регіонального розвитку. Надати керівнику Робочої групи 

право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу. 

4. Доручити Робочій групі розробити проекти програми та рекомендацій 

круглого столу, підготувати його регламент, сформувати список запрошених 

осіб, визначити черговість виступів учасників круглого столу та здійснити інші 

необхідні заходи з метою належного забезпечення його проведення. 

5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» - 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» 

-  1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
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5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про підготовку 

проведення круглого столу «Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду: проблеми та перспективи» (13 квітня 2020 року). 

Д.Ісаєнко зазначив, що круглий стіл планувалося провести 13 квітня 2020 

року, однак, у зв’язку із епідемією коронавірусу, нова дата проведення буде 

визначена після карантинних заходів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував:  

- утворити Робочу групу Комітету для підготовки круглого столу 

«Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду: проблеми та перспективи»; 

- призначити керівником Робочої групи народного депутата України, голову 

підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунду, заступником 

керівника Робочої групи народного депутата України, голову підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар; 

- доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України – членів Комітету та 

працівників секретаріату Комітету; 

- доручити Робочій групі розробити проекти програми та рекомендацій 

круглого столу, сформувати список запрошених осіб, визначити черговість 

виступів учасників круглого столу та здійснити інші необхідні заходи з метою 

належного забезпечення його проведення; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування для підготовки круглого столу «Комплексна реконструкція 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: проблеми та 

перспективи». 

2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунду, заступником 

керівника Робочої групи народного депутата України, голову підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар. 

3. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України – членів Комітету та 

працівників секретаріату Комітету. 

4. Доручити Робочій групі розробити проекти програми та рекомендацій 

круглого столу, сформувати список запрошених осіб, визначити черговість 
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виступів учасників круглого столу та здійснити інші необхідні заходи з метою 

належного забезпечення його проведення. 

5.  Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

1  народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування 

представників Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Робочої групи з питань розвитку сільських територій Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – делегувати 

представників Комітету до складу Робочої групи з питань розвитку сільських 

територій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, скерувати дане рішення до Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України та покласти контроль за виконанням 

вказаного рішення покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Робочої групи з питань розвитку сільських 

територій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України наступних представників: 

КЛОЧКА Андрія Андрійовича – народного депутата України, Голову 

Комітету; 

ДУНДУ Олега Андрійовича – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань будівництва та проектування; 

КАЧУРУ Олександра Анатолійовича – народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету; 

ШУЛЯК Олену Олексіївну– народного депутата України, Заступника 

Голови Комітету; 

ЮНАКОВА Івана Сергійовича – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі;  

МИКИШУ Дмитра Сергійовича – народного депутата України, члена 

Комітету; 

СТРІХАРСЬКОГО Андрія Петровича – народного депутата України, члена 

Комітету. 

2. Скерувати дане рішення Комітету до Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» –  

1  народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування 

представників Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Комісії щодо розподілу субвенції на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, що створена при Міністерстві 

розвитку громад та територій України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію делегувати представників 

Комітету до складу Комісії щодо розподілу субвенції на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, що створена при 

Міністерстві розвитку громад та територій України, скерувати дане рішення до 

Міністерства розвитку громад та територій України та покласти контроль за 

виконанням вказаного рішення покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Комісії щодо розподілу субвенції на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що створена 

при Міністерстві розвитку громад та територій України: 

 - РУБЛЬОВА Вячеслава Володимировича – народного депутата України, 

Голову підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів; 

- БІЛОЗІР Ларису Миколаївну – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур; 

- МИКИШУ Дмитра Сергійовича – народного депутата України, члена 

Комітету; 

- СТРІХАРСЬКОГО Андрія Петровича – народного депутата України, члена 

Комітету; 

- КАЧУРУ Олександра Анатолійовича –  народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету. 

2. Скерувати дане рішення Комітету до Міністерства розвитку громад та 

територій України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» –

1  народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
 

*** 
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Різне. 
 

Голова Комітету А.Клочко звернув увагу присутніх на те, що Комітет 

завжди надавав велике значення питанням підготовки змін до Конституції 

України щодо децентралізації влади в контексті відповідних законодавчих 

ініціатив Президента України В.Зеленського та разом із Офісом Президента 

України і Міністерством розвитку громад та територій України започаткував 

спільну ініціативу – цикл публічних обговорень змін до Конституції України. До 

таких обговорень були залучені представники органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та їх асоціацій, експерти, фахівці. 

Також у березні місяці 2020 року Комітетом передбачалися консультації та 

обговорення у «страсбурзькому форматі». 

Однак, Голова Комітету А.Клочко повідомив, що ситуація яка склалася з 

розповсюдженням у світі та в Україні небезпечного захворювання на 

коронавірус, на жаль, не дозволила Комітету здійснити даний візит і 

унеможливлює, враховуючи рішення вищих органів державної влади України з 

відповідних питань, продовження раніше розпочатого обговорення як у форматі 

відкритих публічних консультацій, так і в режимі «онлайн». 

Голова Комітету А.Клочко, враховуючи важливість зазначеного кола 

питань та їх суспільний резонанс, маючи на меті забезпечення повною мірою їх 

відповідності Європейській хартії місцевого самоврядування та європейському 

досвіду, запропонував скерувати звернення до Офісу Президента України з 

пропозицією – після підготовки Комісією з питань правової реформи тексту змін 

до Основного Закону України і перед їх поданням на розгляд Президента 

України В.Зеленського – надіслати запит на експертизу до Європейської комісії 

за демократію через право (Венеційської комісії) Ради Європи. 

 

Пропозицію підтримано. 
 

*** 
 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що Планом роботи Комітету на 3 

сесію передбачено проведення низки круглих столів та інших заходів, однак, у 

зв’язку із епідемією коронавірусу запропонував до завершення карантину 

відкласти проведення: 

- Круглого столу «Співробітництво територіальних громад як основа 

місцевого економічного розвитку», який планувалось провести на Вінниччині; 

- Виїзного засідання Комітету «Впровадження реформи децентралізації на 

Волині: стан та перспективи»; 

- Круглого столу «Перспективи нових адміністративно-територіальних 

одиниць субрегіонального рівня». 

 

Пропозицію підтримано. 
 

*** 
 



13 

 

Голова Комітету А.Клочко проінформував присутніх членів Комітету, що 

на адресу Комітету надійшов лист від виконуючого обов’язки директора 

департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю міста Києва щодо 

функціонування електронного кабінету забудовника. В листі йдеться про те, що 

на даний час електронний кабінет забудовника неінтегрований з іншими 

інформаційними системами державних органів та органів місцевого 

самоврядування, зокрема з державним реєстром речових прав на нерухоме 

майно, що призводить до його використання недобросовісними особами для 

досягнення корисливих цілей, зокрема, заволодіння чужим нерухомим майном. 

Доповідач зазначив, що департамент просить Комітет з метою уникнення 

випадків незаконного заволодіння нерухомим майном, сприяти приведенню 

роботи електронного кабінету замовника у відповідність до норм чинного 

законодавства.  

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що за результатами розгляду даного 

листа буде підготовлено відповідне звернення до Віце-прем’єр-міністра України, 

Міністра цифрової трансформації України, Міністра розвитку громад та 

територій України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

 

Секретар Комітету           _________________                   Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

18 березня 2020 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним  

1. Проект Закону про мораторій на забудову та зміну цільового 

призначення земель природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного 

призначення, а також земель оздоровчого та рекреаційного призначення в 

місті Одеса (реєстр. № 3022, н.д. А.Дмитрук та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо повноважень місцевих рад (реєстр. №  2369, 

н.д. Р.Требушкін). 

II. Організаційні питання 

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

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

квітень 2020 року. 

4. Про підготовку проведення круглого столу «Агломерація як одна із 

форм співробітництва територіальних громад» (30 березня 2020 року) . 

5. Про підготовку проведення круглого столу «Комплексна реконструкція 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: проблеми та 

перспективи» (13 квітня 2020 року). 

6. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Робочої групи з питань розвитку 

сільських територій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. 

7. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Комісії щодо розподілу субвенції на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

що створена при Міністерстві розвитку громад та територій України . 

IІІ. Різне 


