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Бочарова О.В. – заступник директора Департаменту – начальник відділу 

представництва інтересів в судах Департаменту нормативно-правового 

забезпечення Державної архітектурно-будівельної інспекції України; 

Воскобійник О.П. – т.в.о. генерального директора Директорату технічного 

регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України;  

Гарник О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Даниленко О.Ю. – заступник голови Секретаріату Української асоціації 

районних та обласних рад; 

Дзвінник М.Б. – державний експерт експертної групи з питань територіальної 

організації влади та виборчих процесів Директорату координації та оцінки 

регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Дубенко С.Д. –  професор кафедри державознавства і права Національної 

академії державного управління при Президентові України, к.ю.н., доцент; 

Дубілет Д.О. – Міністр Кабінету Міністрів України; 

Залєвська Г.М. – директор Департаменту систем життєзабезпечення та 

житлової політики Міністерства розвитку громад та територій України;  

Замідра С.В. – заступник Голови Всеукраїнської асоціації громад, голова 

постійної комісії з питань територіальної реформи та децентралізації; 

Золоташко Н.М. – заступник начальника відділу прав власності Департаменту 

моніторингу економічних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; 

Ільїна Т.А. – викладач  Київського національного університету будівництва і 

архітектури; 

Казюк Я.М. – радник з фінансів та інструментів регіонального і місцевого 

розвитку (Програма «U-LEAD з Європою»); 

Камінський А.А. – керівник експертної групи європейської інтеграції та 

міжнародної технічної допомоги Директорату стратегічного планування та 

європейської інтеграції Міністерства розвитку громад та територій України;  

Кармінський А.М. – член Президії Будівельної палати України, директор ТОВ 

«Укрсервекс»; 

Климчук М.М. – професор Київського національного університету 

будівництва і архітектури; 

Кличко В.В. – Київській міський голова, Голова Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Ковальов Є.М. – директор Генерального департаменту з питань 

інформатизації, обліку та інформаційного забезпечення Національного агентства 

України з питань державної служби; 

Кондратенко М.Ю. – директор Департаменту розвитку мережі Державного 

агентства автомобільних доріг України; 

Костенко О.І. – в.о. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України; 

Крижановський М.М. – директор департаменту технічного регулювання та 

метрології Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України; 
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Кубраков О.М. – голова Державного агентства автомобільних доріг України; 

Куйбіда В.С. – позаштатний консультант Комітету;  

Литвинчук М.Ю. – т.в.о. генерального директора - керівник експертної групи 

сталого розвитку населених пунктів Директорату просторового планування 

територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій України; 

Лісніченко А.С. – начальник відділу з питань діяльності місцевих органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою Управління конституційного та адміністративного законодавства 

Департаменту публічного права Міністерства юстиції України; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Лукеря І.М. – радник Прем’єр-міністра України; 

Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту місцевих бюджетів 

Міністерства фінансів України; 

Маленівська К.М. – секретар судового засідання Печерського районного суду 

м. Києва; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнська асоціація органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи Директорату з  питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України;  

Пальчиков Р.В. – начальник відділу технічного регулювання та нормативної 

роботи Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (ДСНС); 

Пономаренко І.Б. – начальник Управління ціноутворення, економіки та 

договірних відносин у будівництві Міністерства розвитку громад та територій 

України; 

Рабчинська Л.С. – заступник Міністра цифрової трансформації України; 

Рибалко А.В. – керівник експертної групи з питань нормативно-правового 

забезпечення вищої  освіти і освіти дорослих Директорату вищої освіти і освіти 

дорослих Міністерства освіти і науки України; 

Романюк Я.В. – державний експерт експертної групи з питань взаємодії з 

регіонами Директорату з питань територіального та місцевого розвитку 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Рябова О.О. – директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України; 

Сергієнко В.М. – директор Департаменту менеджменту персоналу 

Міністерство закордонних справ України; 

Слобожан О.В. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 
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Старосольська С.П. – заступник генерального директора Директорату 

координації та оцінки регіональної політики - керівник експертної групи з розвитку 

інституційної спроможності працівників місцевої влади  Секретаріату Кабінету 

Міністрів України; 

Старцева С.М. – заступник директора департаменту – начальник Управління 

житлової політики Міністерства розвитку громад та територій України;  

Сулакова А.Р. – радник Віце-Прем`єр-міністра України -  Міністра цифрової 

трансформації України; 

Філоненко А.С. –  радник Віце-Прем`єр-міністра України -  Міністра цифрової 

трансформації України; 

Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Організаційні питання 

1.  Про зняття з розгляду Комітету окремих питань щодо призначення 

позачергових місцевих виборів 

2. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на березень 2020 року. 

3. Про підготовку проведення парламентських слухань на тему: «Захист 

інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих 

інвесторів» (8 квітня 2020 року). 

4. Про внесення змін до Рішення Комітету (від 18 грудня 2019 року Протокол № 

15) «Про позаштатних консультантів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування». 

5. Кадрове питання 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, О.Аліксійчук, 

А.Стріхарський та інші). 

7. Проект Закону про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. №  2698, 

н.д. О.Шуляк, А.Клочко, І.Юнаков). 

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо надання стипендії для навчання осіб у провідних закладах вищої 

освіти у світі та подальшого вступу на державну службу (реєстр. № 2556, 

н.д.  А.Шкрум, А.Клочко, Д.Гурін, О.Корнієнко, А.Загоруйко, Г.Бондар, 

Р.Лозинський та інші). 

9. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу 

Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті ні облік 

до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення  

(реєстр. № 2443, н.д. О.Літвінов, Д.Микиша та інші). 
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10. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (реєстр. № 2653, друге читання). 

11. Проект Закону України «Про місто Київ - столицю України» (реєстр. 

№ 2143-3, друге читання). 

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» – одноголосно. 

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 порядку денного 

засідання Комітету питання про Звіт Уряду України про хід і результати виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році в частині досягнення 

цілей та розглянути дане питання першим за черговістю. 

Член Комітету А.Шкрум запропонувала перенести розгляд проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

надання стипендії для навчання осіб у провідних закладах вищої освіти у світі та 

подальшого вступу на державну службу (реєстр. № 2556, н.д. А.Шкрум, А.Клочко, 

Д.Гурін, О.Корнієнко, А.Загоруйко, Г.Бондар, Р.Лозинський та інші), у зв’язку із 

необхідністю доопрацювання вказаного законопроекту. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з урахуванням пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 24 народних депутати України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Виконання контрольних повноважень 

1. Про Звіт Уряду України про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2019 році. 

IІ. Організаційні питання 
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2.  Про зняття з розгляду Комітету окремих питань щодо призначення 

позачергових місцевих виборів. 

3. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на березень 2020 року. 

4. Про підготовку проведення парламентських слухань на тему: «Захист 

інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих 

інвесторів» (8 квітня 2020 року). 

5. Про внесення змін до Рішення Комітету (від 18 грудня 2019 року Протокол 

№ 15) «Про позаштатних консультантів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування». 

6. Кадрове питання 

IІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, О.Аліксійчук, 

А.Стріхарський та інші). 

8. Проект Закону про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. №  2698, 

н.д. О.Шуляк, А.Клочко, І.Юнаков). 

9. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу 

Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті ні облік 

до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр. №  

2443, н.д. О.Літвінов, Д.Микиша та інші) 

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

самоврядування в Україні» (реєстр. №2653, друге читання) 

11. Проект Закону України «Про місто Київ – столицю України» 

(реєстр.  №2143-3, друге читання) 

IV. Різне 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що 24 лютого о 10:00 в залі №416 

відбудеться зустріч з експертами Ради Європи та Спеціальним посланником з 

питань реформ в Україні Уряду Німеччини паном Г.Мільбрадтом. Під час зустрічі 

заплановано обговорити побудову процесу публічних консультацій щодо змін до 

Конституції України в частині децентралізації влади, можливі напрямки змін до 

законодавства щодо повноважень та захисту прав місцевого самоврядування в 

Україні і реалізації адміністративного нагляду за органами місцевого 

самоврядування. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував членів Комітету, що 25 лютого о 

10:00 у виставковому центрі «Парковий» відбудеться презентація плану 

публічного обговорення змін до Конституції України в частині децентралізації 
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влади, змін до законодавства щодо повноважень та захисту прав місцевого 

самоврядування в Україні і реалізації адміністративного нагляду за органами 

місцевого самоврядування. Мета цих публічних консультацій – це досягнення 

консенсусу в суспільстві щодо визначених питань за допомогою прозорого, 

неупередженого та всеосяжного процесу.  

Цикл цих публічних обговорень змін до Конституції є спільною ініціативою 

нашого Комітету, Офісу Президента України та Міністерства розвитку громад та 

територій України. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету активно долучатися 

до процесу обговорення змін до Конституції України в частині децентралізації 

влади та наступних змін до законодавства. 

Пропозицію підтримано. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Міністра Кабінету Міністрів України Д.Дубілета, 

заступника Міністра розвитку громад та територій України В.Негоди та заступника 

Міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Л.Рабчинської про 

Звіт Уряду України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України у 2019 році. 

Міністр Кабінету Міністрів України Д.Дубілет поінформував присутніх щодо 

основних досягнень у 2019 році: 

- скорочено граничну чисельність райдержадміністрацій на 18 334 од., з яких 

вакантних посад близько 7978 од. (43,5 %); 

- запроваджено гнучкий підхід до формування структури апарату 

райдержадміністрацій. Удосконалено процедуру утворення і функціонування: 

підрозділу контролю; відділу ведення Державного реєстру виборців; архівного відділу; 

юридичної служби; уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання корупції; 

- запроваджено систему оцінки показників ефективності роботи голів 

облдержадміністрацій; 

- оптимізовано чисельність працівників органів державної статистики, а саме 

скорочено 1770 посад; 

- удосконалено процес підготовки урядових рішень; 

- підготовлено проект нового Регламенту Кабінету Міністрів України, який 

передбачає фундаментальні зміни в роботі Уряду; 

- затверджено нові вимоги щодо формування структури міністерств, які 

передбачають розмежування функцій формування та реалізації державної 

політики, а також функцій забезпечення діяльності міністерства (постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1034). Зокрема передбачено 

директорати, які формують державну політику; департаменти, які виконують 

функції з реалізації державної політики; секретаріат, який забезпечує сервісні 

функції в роботі міністерства; 
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- з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та 

запитами на публічну інформацію розпочато реалізацію експериментального 

проекту із створення “єдиного входу” опрацювання звернень громадян та запитів 

на публічну інформацію (постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 

2019 р. № 972); 

- запущено HRMIS – сучасну систему обліку та управління персоналом на 

державній службі; 

- створено допоміжну платформу для кандидатів на державну службу Help 

Desk. 

Заступник Міністра розвитку громад та територій України В.Негода 

повідомив про головні результати діяльності Міністерства розвитку громад та 

територій України, а саме: 

- розроблено та запущено в дослідну експлуатацію Електронний кабінет 

забудовника (1 черга, автоматизовано 9 послуг щодо об’єктів з незначним класом 

наслідків (СС1)); 

- удосконалено 9 існуючих будівельних норм з метою надання можливості 

проектувальникам застосовувати у проектуванні сучасні досягнення науки і 

техніки, їх гармонізації з міжнародними нормами та правилами створення 

безпечного середовища для здоров’я та життєдіяльності людини; 

- завершено роботи на 3259 проектах регіонального розвитку та з покращення 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 4,1 млрд. грн. (з 1 вересня 

2019 р.), серед яких: нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, 

реставрація (548 шкіл та садочків, 226 закладів медицини, 89 спортивних закладів, 194 

заклади культури, 581 проект дорожньо-транспортної інфраструктури, 1223 проекти 

з благоустрою (у тому числі закупівля спецтехніки), 156 проектів водопостачання та 

водовідведення, 72 проекти з розбудови ЦНАПів, 43 проекти з планування територій, 

інше – 127 проектів); 

- з 1 вересня 2019 р. утворено 78 об’єднаних територіальних громад , що на 42 

% більше ніж за відповідний період 2018 року (всього утворено 1029 об’єднаних 

територіальних громад), визнано спроможними 10 об’єднаних територіальних 

громад; 

- охоплено 90,3 % площі території України перспективними планами 

формування територій спроможних громад областей (прийнято 9 розпоряджень 

Кабінету Міністрів України, якими внесено зміни до перспективних планів 

формування територій громад Івано-Франківської, Житомирської, Одеської, 

Чернігівської, Луганської, Тернопільської, Полтавської, Харківської областей та 

затверджено перспективний план Закарпатської області); 

- розроблено спільно з народними депутатами проекти законів України 

«Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» щодо вдосконалення порядку об’єднання (приєднання) 

територіальних громад, що розташовані на територіях суміжних  

адміністративно-територіальних одиниць» (реєстраційний номер 2554 від 6 грудня 

2019 р.) та «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (реєстраційний номер 2653 від 20 грудня 2019 р.); 
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- розроблено концептуальні засади законопроекту «Про місцеве 

самоврядування в Україні» в частині визначення системи місцевого 

самоврядування, статусу, організації роботи органів місцевого самоврядування, 

пропозицій щодо перерозподілу повноважень між органами місцевого 

самоврядування різних рівнів та місцевими органами виконавчої влади з 

урахуванням принципу субсидіарності; 

Заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг 

Л.Рабчинська звернула увагу присутніх на досягнення Міністерства цифрової 

трансформації України у 2019 р: 

- впроваджено інформаційну кампанію, спрямовану на підвищення 

обізнаності суспільства про доступні публічні послуги – розроблено бренд «Дія», 

мета якого – змінити ставлення українців до держави і якості її сервісів. «Дія» – це 

і мобільний застосунок, і портал, які об’єднають у єдиному електронному вікні всі 

послуги, що надає держава громадянам і бізнесу. Таким чином, для громадянина 

«Дія» зможе максимально спростити і прискорити будь-яку взаємодію людини з 

державою,  зробивши максимум процесів електронними та автоматичними. На 

даний час згадки в засобах масової інформації «Дія» та «Держава в смартфоні» 

майже 1 млн. разів; 

- створено комплексну послугу «єМалятко», яка спрямована на отримання 10 

послуг, пов’язаних з народженням дитини за одною заявою. Це дозволить отримати 

послуги одразу ж в пологовому будинку, в ЦНАП, чи в органі державної реєстрації 

актів цивільного стану. В результаті, зменшується кількість візитів батьків до 

державних установ з 10 до 1 (у разі подання заяви в пологовому будинку – з 10 до 

0), а також кількість необхідних для отримання послуг документів з 37 до 1 завдяки 

впровадженню електронної взаємодії між державними та місцевими 

інформаційними системами. На даний час послуга вже доступна в тестовому 

режимі у містах Харків, Луцьк, Кривий Ріг та Вінниця; 

- створено електронний кабінет забудовника, через який громадяни можуть 

отримати 9 онлайн-послуг у будівельній сфері, які покривають 85 % усього будівництва 

в Україні (https://e-dabi.gov.ua). Реалізація цього проекту дозволила надавати послуги в 

автоматичному режимі (без участі чиновників) та зменшити до 0 % кількість відмов на 

паперові запити щодо надання послуг. Е-кабінет не лише дозволяє спростити 

взаємодію з регулятором та ефективніше обробляти дані, а й мінімізувати корупційні 

ризики. З 13 грудня 2019 р. кабінетом успішно скористалися понад 650 разів: 451 об’єкт 

будується, 205 об’єктів введено в експлуатацію; 

- здійснено запуск транспортного порталу електронних послуг, на якому 

доступно 2 онлайн послуги з отримання дозволів на перевезення та 6 онлайн-послуг 

з ліцензування автоперевезень (https://e-transport.gov.ua). Запуск порталу дозволив 

громадянам здійснювати онлайн-подачу та сплату заявок, швидку перевірку 

документів, значно пришвидшити процедури. Зменшилась паперова тяганина та 

кількість часу, витраченого на отримання транспортних послуг, знизилась 

корупційна складова послуги; 

- офіційно введено у промислову експлуатацію систему «Трембіта», яка 

дозволяє інформаційним ресурсам державних органів безпечно обмінюватись 

електронними повідомленнями між собою. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Міністр Кабінету Міністрів України Д.Дубілет, заступник 

Міністра розвитку громад та територій України В.Негода, заступник Міністра 

цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Л.Рабчинська. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти Звіт Уряду України про хід і 

результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році 

до відома. 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти Звіт Уряду України про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2019 році до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 16 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 8 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

Інформацію взято до відома. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про зняття з розгляду Комітету окремих питань щодо призначення 

позачергових місцевих виборів. 

А.Загоруйко повідомила про доцільність зняття з розгляду Комітету окремих 

клопотань сільських, селищних, міських рад про призначення позачергових 

виборів відповідних голів у зв’язку з проведенням 22 та 29 грудня 2019 року 

перших/додаткових виборів в деяких об’єднаних територіальних громадах 

відповідно до постанов Центральної виборчої комісії від 11.10.2019 №№ 1920, 1921 

та від 18.10.2019 №1923. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував зняти з розгляду Комітету 

клопотання міських, селищних, сільських рад, про призначення позачергових 

виборів відповідних голів у зв’язку з проведенням перших/додаткових виборів в 

окремих об’єднаних територіальних громадах, до складу яких вони увійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

Зняти з розгляду Комітету клопотання міських, селищних, сільських рад, 

перелік яких наведено у додатку, про призначення позачергових виборів 

відповідних голів у зв’язку з проведенням перших/додаткових виборів в окремих 

об’єднаних територіальних громадах, до складу яких вони увійшли.  

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 20 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

7  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 
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3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на березень 2020 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету запропонував затвердити Розклад засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на березень 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 березень 

2020 року (додається). 

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

7  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про підготовку 

проведення парламентських слухань на тему: «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів» (8 квітня 2020 

року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- утворити Робочу групу Комітету для підготовки парламентських слухань 

на тему: "Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем 

постраждалих інвесторів"; призначити керівником Робочої групи народного 

депутата України, заступника Голови Комітету О.Шуляк; доручити керівнику 

Робочої групи сформувати її персональний склад, залучивши до участі в роботі 

народних депутатів України – членів Комітету та співробітників секретаріату 

Комітету; доручити Робочій групі розробити порядок проведення, підготувати 

матеріали для співдоповіді, матеріали для головуючого та керівництва Верховної 

Ради України, сформувати список запрошених осіб, визначити регламент та  

черговість виступів учасників, розробити проект рекомендацій парламентських 

слухань та здійснити інші необхідні заходи з метою належного забезпечення його 
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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 парламентських слухань на тему: «Захист інвестицій в 

житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів». 

2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

3. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

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

співробітників секретаріату Комітету. 

4. Доручити Робочій групі розробити порядок проведення, підготувати матеріали 

для співдоповіді, матеріали для головуючого та керівництва Верховної Ради України, 

сформувати список запрошених осіб, визначити регламент та черговість виступів 

учасників, розробити проект рекомендацій парламентських слухань 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» – 20 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

7  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення змін до 

Рішення Комітету (від 18 грудня 2019 року Протокол № 15) «Про позаштатних 

консультантів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував звільнити Ганущака Юрія  

Івановича від здійснення функцій позаштатного консультанта Комітету та 

призначити Куйбіду Василя Степановича позаштатним консультантом Комітету. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію - внести відповідні 

зміни до Додатку Рішення Комітету від 18 грудня 2019 року (Протокол № 15)  

«Про позаштатних консультантів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та  

покласти на Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка  

контроль за виконанням даного рішення Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звільнити Ганущака Юрія Івановича від здійснення функцій позаштатного 

консультанта Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 
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2. Призначити Куйбіду Василя Степановича позаштатним консультантом 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

3. Внести відповідні зміни до Додатку Рішення Комітету від 18 грудня 2019 

року (Протокол № 15) «Про позаштатних консультантів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування». 

4. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 17 народних депутатів України, «Утримались» – 4 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 6  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозицію 

керівника секретаріату Комітету А.Малюги про погодження призначення 

Маленівської К.М. на посаду консультанта секретаріату Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію - підтримати пропозицію про 

погодження призначення на посаду консультанта секретаріату Комітету 

Маленівської К.М. та доручити  йому, як Голові Комітету скерувати до Апарату 

Верховної Ради України відповідне подання про призначення Маленівської К.М. 

на посаду консультанта секретаріату Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію про погодження призначення на посаду 

консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Маленівської Карини Михайлівни. 

2. Доручити Голові Комітету А.Клочку скерувати до Апарату Верховної Ради 

України подання про призначення Маленівської К.М. на посаду консультанта 

секретаріату Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 21 народний депутат України,  «Не брали участі в голосуванні» – 6 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань технічного 

регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів 

та енергоефективності у будівельній галузі І.Юнакова про проект Закону  
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України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  

оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, О.Аліксійчук, 

А.Стріхарський та інші). 

Доповідач повідомив, що метою і завданнями прийняття законопроекту є 

створення сприятливих умов для покращення стану автомобільних доріг в 

 Україні шляхом спрощення порядку отримання права на виконання будівельних 

робіт з їх реконструкції та капітального ремонту та усунення неузгодженостей  

між положеннями законодавчих актів. 

І.Юнаков зазначив, що законопроектом пропонується внести зміни до 

Господарського кодексу України, законів України «Про основи 

 містобудування», «Про енергозбереження», «Про архітектурну діяльність»,  

«Про регулювання містобудівної діяльності» та деяких інших. У цих змінах, 

передбачається скасування вимоги щодо погодження головним архітектором 

містобудівного та архітектурного проектного рішення об’єктів, розташованих в 

історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах 

загальноміського значення; покладення на замовника та підрядника обов’язку 

застосовувати будівельні матеріали, вироби і конструкції, які відповідають 

вимогам технічних регламентів; скасування вимоги щодо отримання дозволу на 

виконання будівельних робіт щодо реконструкції та/або капітального ремонту 

автомобільних доріг тощо. 

Прийняття проекту закону забезпечить спрощення порядку отримання  

права на виконання будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту 

автомобільних доріг, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці  

впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля, 

створить сприятливі умови для покращення стану автомобільних доріг в Україні, 

а також забезпечить усунення неузгодженостей між положеннями законодавчих 

актів.  

Голова підкомітету І.Юнаков оголосив спільну пропозицію від підкомітетів  

з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва 

будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі;  з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і 

страхування у будівництві; з питань будівництва та проектування –  

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього 

будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності 

(реєстр. № 2680, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, О.Аліксійчук, А.Стріхарський та інші), 

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України 

О.Рябова, Віце-президент Конфедерації будівельників України А.Беркута. 

Членами Комітету було взято до уваги, шо: 
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- Комітет Верховної Ради України з питань з питань екологічної політики та 

природокористування рекомендує за наслідками розгляду в першому читанні 

даний законопроект повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

проаналізувавши вказаний проект Закону України, висловило щодо його змісту 

низку зауважень і пропозицій та вважає, що за результатами розгляду у першому 

читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання; 

- Міністерство розвитку громад та територій України зауважило, що зміни, 

запропоновані у частині 7 розділу І даного законопроекту потребують 

доопрацювання. 

Директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та 

автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України О.Рябова 

повідомила, що Міністерство інфраструктури України підтримує вказаний 

законопроект. 

Віце-президент Конфедерації будівельників України А.Беркута зазначив, 

що Конфедерація будівельників України підтримує вказаний законопроект,  

однак,  висловлює декілька зауважень щодо його змісту. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення 

законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, н.д. О.Шуляк, 

А.Клочко, О.Аліксійчук, А.Стріхарський та інші), за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу та визначити співдоповідачем з цього 

питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата 

України, заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 

дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної 

діяльності (реєстр. № 2680, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, О.Аліксійчук,  

А.Стріхарський та інші), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, заступника Голови  

Комітету О.Шуляк. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 17 народних депутатів України, «Утримались» – 4 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 6  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань технічного  

регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів 
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та енергоефективності у будівельній галузі І.Юнакова про проект Закону  

України про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. № 2698, 

н.д.  О.Шуляк, А.Клочко, І.Юнаков). 

Доповідач поінформував присутніх, що метою і завданнями законопроекту  

є встановлення гармонізованих з європейськими умов надання на ринку 

будівельної продукції та адаптація чинного законодавства до їх запровадження. 

Проектом пропонується визначити правові та організаційні засади введення 

в обіг або надання будівельної продукції на ринку шляхом установлення правил 

для вираження їх показників, пов’язаних з суттєвими характеристиками цієї 

продукції, та застосування щодо них знака відповідності технічним регламентам. 

Для цього у проекті передбачається: визначити на рівні закону відповідні  

терміни («будівельна продукція», «висновок про технічну придатність», 

«гармонізований європейський стандарт», «регламентні технічні специфікації»  

та ін.); встановити обов’язки суб’єктів господарювання на цьому ринку щодо 

вказаної діяльності; визначити засади декларування технічних показників 

будівельної продукції; запровадити механізми визначення технічних показників 

суттєвих характеристик тощо. 

І.Юнаков зазначив, що прийняття законопроекту сприятиме гармонізації 

національного законодавства з європейським, створенню умов для вільного 

пересування товарів та послуг на ринку, підвищенню інвестиційної  

привабливості України, підвищенню безпеки і надійності будівель та споруд, 

запровадженню механізмів забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до 

інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції. 

Голова підкомітету І.Юнаков оголосив спільну пропозицію від підкомітетів 

з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва 

будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі;  з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і 

страхування у будівництві; з питань будівництва та проектування – 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про надання 

будівельної продукції на ринку (реєстр. № 2698, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, 

І.Юнаков), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України  

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до уваги, шо: 

- відповідно до висновку Комітету Верховної Ради України з питань 

інтеграції України з Європейським Союзом законопроект не суперечить цілям 

Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою максимально  

повного врахування Регламенту 305/2011; 

- Головне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши 

проект, у своєму висновку від 03.02.2020 висловило до нього низку зауважень і 

пропозицій та вважає, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути на доопрацювання; 

- Міністерство розвитку громад та територій України у своєму листі від 

03.02.2019 № 7/31/1812-20 повідомило Комітет, що створення Комісії з 

технічного регулювання у будівництві у формі юридичної особи публічного  
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права та передача їй частини повноважень Мінрегіону у сфері нормування у 

будівництві, зокрема, організація на договірній основі роботи з перевірки 

державних будівельних норм щодо відповідності вимогам законодавства, 

актуальності та забезпечення їх взаємоузгодженості та схвалення висновків 

перевірки державних будівельних норм суперечить чинному законодавству та 

суттєво обмежує повноваження Мінрегіону у сфері нормування у будівництві; 

- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України у своєму листі від 31.01.2020 № 3432-02/5106-01 на адресу Комітету 

повідомило, що в цілому підтримує необхідність термінового прийняття проекту 

Закону, спрямованого на імплементацію в законодавство України Регламенту 

(ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради щодо встановлення 

гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції та  

скасування Директиви Ради № 89/106/ЄEC, з урахуванням висловлених 

зауважень та пропозицій. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про надання будівельної продукції на ринку 

(реєстр. № 2698, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, І.Юнаков), за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу та визначити співдоповідачем з цього 

питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата 

України, заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. № 2698, н.д. О.Шуляк, 

А.Клочко, І.Юнаков), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, заступника Голови  

Комітету О.Шуляк. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 19 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

8  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань житлової політики 

та житлового господарства О.Літвінова про проект Закону України про  

внесення змін до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо 

позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті ні облік до 01 січня 1993 року 

та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр. № 2443,  

н.д.   О.Літвінов, Д.Микиша та інші). 

Доповідач повідомив, що законопроектом пропонується доповнити статтю  

46 Житлового кодексу Української РСР нормою про те, що поза чергою жиле 

приміщення надається: особам, які до 01 січня 1993 року взяті на облік осіб, які 

потребують поліпшення житлових умов, власного житла не мають та жилі 
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приміщення у постійне користування відповідно до чинного Житлового кодексу 

Української РСР їм не надавалися, особам, які з незалежних від них причин не 

використали право приватизації житла з державного житлового фонду та 

проживають у житлі тимчасового призначення. 

О.Літвінов зазначив, що реалізація законопроекту спрямована на 

врегулювання питання щодо розширення переліку категорій осіб, які  

користуються правом на отримання житла поза чергою. 

Голова підкомітету О.Літвінов оголосив пропозицію - рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 46 

Житлового кодексу Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом 

осіб, які взяті на облік до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового 

призначення (реєстр. № 2443, н.д. О.Літвінов, Д.Микиша та інші), за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до уваги, шо: 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація  

міст України» поінформувала у листі від 3 лютого 2020 року, що підтримує 

прийняття даного законопроекту; 

- Комітет з питань бюджету у висновку від 15 січня 2020 року зауважив, що 

реалізація законопроекту не потребуватиме витрат з державного бюджету та не 

впливатиме на показники бюджетів; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 28 грудня 2019 року висловило низку зауважень і пропозицій та 

зазначило, що законопроект може бути прийнятий за основу з їх урахуванням. 

Разом з тим, Головне управління вказує на доцільність комплексного  

коригування чинного Житлового кодексу Української РСР з метою виключення 

неузгодженостей між окремими нормами. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді  

України проект Закону України про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу 

Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік  

до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр. № 

2443, н.д. О.Літвінов, Д.Микиша та інші), за наслідками розгляду в першому  

читанні прийняти за основу та визначити співдоповідачем на пленарному засіданні 

Верховної Ради України з цього питання народного депутата України, голову 

підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства О.Літвінова. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України  

про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо 

позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 01 січня 1993 року 

та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр. № 2443), поданий 

народним депутатом України О. Літвіновим та іншими народними депутатами 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
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2. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України з цього питання народного депутата України, голову підкомітету з  

питань житлової політики та житлового господарства О.Літвінова.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 19 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

8  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про проект Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (реєстр. №2653,  

друге читання). 

Доповідач зазначив, що до розгляду даного законопроекту в другому  

читанні від 16 народних депутатів України подано 30 поправок та пропозицій. 

В.Безгін повідомив, що підкомітетом з питань адміністративно-територіального 

устрою розглянуто всі 30 поправок та пропозицій, з яких: 4 – пропонується 

 врахувати, 4 – врахувати редакційно, 5 – врахувати частково, 17 – відхилити. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію перейти до розгляду 

пропозицій та поправок, що надійшли до даного законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України  

– члени Комітету. 

За результатами розгляду пропозицій та поправок до проекту Закону  

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

Україні» (реєстр. №2653): 

«Враховано» – пропозиції та поправки з №№ 1, 8, 20, 21. 

Рішення прийняті. 

«Враховано частково» – пропозиції та поправки з №№ 3, 10, 14, 18, 25, 28. 

Рішення прийняті. 

«Враховано редакційно» – пропозиції та поправки з №№ 2, 24, 27, 30. 

Рішення прийняті. 

«Відхилено» – пропозиції та поправки з №№ 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16,  

17, 19, 22, 23, 26, 29. 

Рішення прийняті. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

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

місцеве самоврядування в Україні» (реєстр. № 2653) за результатами розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому та у разі прийняття 

законопроекту в другому читанні і в цілому запропонувати Верховній Раді  

України доручити Комітету при підготовці відповідного Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання  

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – визначити 

доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України 
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народного депутата України, голову підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

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

(реєстр. №2 653), за результатами розгляду в другому читанні прийняти в 

 другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці 

відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України. 

3. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні  

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з  

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 19 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

 самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна про проект Закону 

України «Про місто Київ – столицю України» (реєстр. № 2143-3, друге читання). 

Доповідач зазначив, що підкомітетом з питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення за наслідками розгляду на своєму засіданні 

підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 863 пропозиції, що надійшли від 

56 народних депутатів України, з яких: 203 – враховано, 127 – враховано  

частково, 20 – враховано редакційно, 513 – відхилено. 

Голова підкомітету Д.Гурін оголосив пропозицію – перейти до розгляду 

пропозицій та поправок, що надійшли до даного законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

За результатами розгляду пропозицій та поправок до проект Закону 

України «Про місто Київ – столицю України» (реєстр. №2143-3): 

«Враховано» – пропозиції та поправки з №№ 21, 26, 29, 31, 40, 46, 48, 50,  

51, 52, 57, 58, 60, 67, 68, 70, 72, 76, 85, 90, 94, 95, 96, 100, 102, 104, 117, 118, 123, 

124, 126, 127, 129, 131, 134, 137, 138, 141, 145, 156, 161, 164, 171, 172, 181, 182,  

184, 190, 193, 196, 197, 208, 227, 229, 233, 237, 238, 241, 257, 277, 289, 306, 316, 

319, 321, 322, 323, 324, 328, 332, 334, 335, 336, 340, 342, 343, 352, 356, 366, 369,  

370, 371, 377, 382, 385, 392, 396, 397, 408, 418, 424, 425, 432, 438, 442, 443, 446, 

449, 458, 461, 463, 465, 468, 470, 473, 475, 476, 477, 483, 487, 492, 493, 495, 502, 

514, 533, 536, 547, 551, 558, 561, 563, 565, 566, 570, 593, 597, 605, 608, 612, 613, 
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614, 615, 617, 618, 620, 636, 638, 643, 644, 647, 649, 654, 661, 666, 668, 672, 673,  

674, 679, 680, 681, 690, 691, 694, 695, 696, 699, 702, 704, 705, 717, 718, 720, 723,  

724, 727, 728, 729, 737, 743, 746, 757, 768, 795, 796, 800, 802, 804, 806, 807, 808,  

809, 811, 812, 813, 814, 815, 817, 818, 821, 823, 824, 825, 826, 834, 836, 846, 848,  

853, 855, 862, 863. 

Рішення прийняті. 

«Враховано частково» – пропозиції та поправки з №№ 20, 22, 24, 25, 30, 32, 

33, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 77, 109, 112, 113, 119, 

128, 133, 147, 159, 160, 162, 168, 176, 192, 198, 209, 213, 219, 220, 221, 222, 240,  

242, 252, 253, 254, 258, 260, 268, 270, 272, 273, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 300,  

302, 305, 308, 312, 313, 315, 317, 329, 363, 364, 376, 379, 386, 387, 391, 398, 407,  

411, 415, 419, 420, 431, 454, 455, 456, 462, 466, 467, 469, 486, 516, 528, 531, 534, 

541, 544, 554, 555, 560, 569, 580, 592, 594, 598, 603, 619, 626, 629, 637, 640, 642,  

689, 710, 726, 753, 756, 758, 764, 769, 772, 775, 842, 843, 845, 849. 

Рішення прийняті. 

«Враховано редакційно» – пропозиції та поправки з №№ 18, 37, 69, 71, 154, 

235, 236, 262, 265, 275, 295, 381, 416, 417, 485, 752, 754, 789, 791, 858. 

Рішення прийняті. 

«Відхилено» – пропозиції та поправки з №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 28, 35, 36, 43, 44, 47, 54, 56, 59, 65, 66, 78, 79, 80,  

81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 

111, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 125, 130, 132, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 

146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 173,  

174, 175, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 195, 199, 200, 

 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 223, 224,  

225, 226, 228, 230, 231, 232, 234, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  

255, 256, 259, 261, 263, 264, 266, 267, 269, 271, 274, 276, 278, 284, 285, 286, 288,  

290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 301, 303, 304, 307, 309, 310, 311, 314,  

318, 320, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 337, 338, 339, 341, 344, 345, 346, 347, 348,  

349, 350, 351, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 365, 367, 368, 372, 373,  

374, 375, 378, 380, 383, 384, 388, 389, 390, 393, 394, 395, 399, 400, 401, 402, 403, 

404, 405, 406, 409, 410, 412, 413, 414, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 433, 434, 

435, 436, 437, 439, 440, 441, 444, 445, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 457, 459, 460, 

464, 471, 472, 474, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 488, 489, 490, 491, 494, 496, 497,  

498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 517, 

518,  519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 532, 535, 537, 538, 539,  

540, 542, 543, 545, 546, 548, 549, 550, 552, 553, 556, 557, 559, 562, 564, 567, 568, 

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 

589, 590, 591, 595, 596, 599, 600, 601, 602, 604, 606, 607, 609, 610, 611, 616, 621,  

622, 623, 624, 625, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 641, 645, 646, 648,  

650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 669, 670, 

671, 675, 676, 677, 678, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 692, 693, 697,  698, 700,  

701, 703, 706, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 721, 722, 725, 730,  

731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 748, 749, 750,  

751, 755, 759, 760, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 778,  
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779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 790, 792, 793, 794, 797, 798, 799,  

801, 803, 805, 810, 816, 819, 820, 822, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 837,  

838, 839, 840, 841, 844, 847, 850, 851, 852, 854, 856, 857, 859, 860, 861.  

Рішення прийняті. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України «Про місто Київ – столицю України» (реєстр. 

№  2143-3) за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому  

читанні та в цілому і у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в  

цілому запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці 

відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію - визначити 

доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України 

народного депутата України, голову підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про місто Київ – столицю України (реєстр. № 2143-3) за результатами розгляду  

в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріну. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат  

України, «Утримались» – 1 народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 9 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

*** 
 

Різне. 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що до Комітету 

надійшов лист від Львівського міського голови А.Садового з інформацією, що з 

2014 року щорічно у місті Львові проводиться Всеукраїнський форум місцевого 

самоврядування, який має на меті обговорення еволюції процесів децентралізації 

місцевих органів влади України. Членів Комітету запрошують до участі у  

форумі, який відбудеться 26-27 березня, а також пропонується підтримати 

багаторічну традицію та провести під час Форуму виїзне засідання комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко зауважив, що впродовж багатьох років Форум  

став майданчиком для діалогу між органами місцевого самоврядування, 

центральної та регіональної виконавчої влади, експертами і громадськістю. На 

цьогорічному заході будуть обговорюватися найбільш актуальні теми, зокрема: 

завершення реформи місцевого самоврядування та її конституційні аспекти; 

децентралізація владних та фінансових повноважень держави; утворення 

агломерацій, впровадження новацій в адміністративному поділі України та 

принципів управління новими адміністративно-територіальними одиницями; 

досягнення належного рівня економічного розвитку територій. Очікується, що у 

2020 році Форум відвідає понад 400 учасників та доповідачів з усієї України. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету розглянути 

можливість участі у Форумі.  

Пропозицію підтримано. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

       Секретар Комітету           _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

19 лютого 2020 року 

 

І. Виконання контрольних повноважень 

1. Про Звіт Уряду України про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2019 році. 

IІ. Організаційні питання 

2.  Про зняття з розгляду Комітету окремих питань щодо призначення 

позачергових місцевих виборів. 

3. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на березень 2020 року. 

4. Про підготовку проведення парламентських слухань на тему: «Захист 

інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих 

інвесторів» (8 квітня 2020 року). 

5. Про внесення змін до Рішення Комітету (від 18 грудня 2019 року Протокол 

№ 15) «Про позаштатних консультантів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування». 

6. Кадрове питання 

IІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, О.Аліксійчук, 

А.Стріхарський та інші). 

8. Проект Закону про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. №  2698, 

н.д. О.Шуляк, А.Клочко, І.Юнаков). 

9. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу 

Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті ні облік 

до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр. № 

2443, н.д. О.Літвінов, Д.Микиша та інші). 

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

самоврядування в Україні» (реєстр. № 2653, друге читання). 

11. Проект Закону України «Про місто Київ - столицю України» (реєстр. 

№ 2143-3, друге читання). 

IV. Різне 

 


