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Залєвська Г.М. – директор Департаменту систем життєзабезпечення та 

житлової політики Міністерства розвитку громад та територій України; 

Ковриженко Д.С. – експерт з питань виборчого законодавства Міжнародної 

фундації виборчих систем (IFES) в Україні; 

Любченко П.М. – член Центральної виборчої комісії; 

Магера С.В. – народний депутат України; 

Перепелюк В.Г. – член Центральної виборчої комісії; 

Побережний Є.В. – спеціаліст з питань виборів та врядування Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні; 

Попенко О.І. – голова Комітету з питань житлово-комунальної 

інфраструктури, благоустрою, ритуальних послуг, екології, енергоефективності 

та охорони навколишнього середовища Громадської ради при виконавчому 

органі Київської міської ради (КМДА); 

Постівий С.О. – член Центральної виборчої комісії; 

Савелій С.С. – фахівець з юридичних питань Міжнародної фундації 

виборчих систем (IFES); 

Савчук О.В. – народний депутат України; 

Старцева С.М. – заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення 

та житлової політики Міністерства розвитку громад та територій України; 

Ткаченко С. – керівник проекту «Підтримка конституційних і правових 

реформ, конституційне правосуддя та надання допомоги верховній раді у 

проведенні реформ, спрямованих на підвищення її ефективності» Офісу Ради 

Європи в Україні; 

Шалімова А.О. – спеціаліст проектів з питань виборів Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні; 

Юрченко О.М. – народний депутат України. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету 

Міністрів України (реєстр. № 3195, н.д. Р.Лозинський, В.Безгін, А.Клочко, 

А.Шкрум, О.Корнієнко, О.Аліксійчук, В.Рубльов, А.Загоруйко, Л.Білозір, 

І.Юнаков, І.Гузь, Г.Бондар, Д.Гурін та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу 

України щодо розміру грошової застави (реєстр. № 2769, н.д. О.Савчук, 

А.Шкрум та інші). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

правового регулювання відносин між співвласниками багатоквартирних 

будинків і власниками та наймачами (орендарями) квартир або нежитлових 

приміщень у багатоквартирних будинках (реєстр. № 2564, н.д. О.Юрченко, 

А.Клочко, В.Безгін, О.Аліксійчук, В.Рубльов, Л.Білозір та інші). 

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

щодо  захисту  прав  власників  квартир  у  багатоквартирному  будинку (реєстр. 

№ 2354, н.д. В.Новинський, С.Магера та інші). 
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II. Питання адміністративно-територіального устрою 

5. Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького 

району Івано-Франківської області. 

6. Про перейменування селища Суха Грунь Липоводолинського району 

Сумської області. 

ІІІ. Організаційні питання 

7. Про Правову позицію Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної 

Ради України IX скликання щодо питань законодавчого регулювання організації 

і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні. 

IV. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував висловити свої зауваження та 

пропозиції до нього. 

Голова підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства 

О.Літвінов вніс пропозицію розглянути питання про проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 

власників квартир у багатоквартирному будинку (реєстр. № 2354) перед 

розглядом законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо 

правового регулювання відносин між співвласниками багатоквартирних 

будинків і власниками та наймачами (орендарями) квартир або нежитлових 

приміщень у багатоквартирних будинках (реєстр. № 2564) змінивши черговість. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного за основу та в цілому з урахуванням 

пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 23 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» 

–  1  народний депутат України (О.Аліксійчук). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету 

Міністрів України (реєстр. № 3195, н.д. Р.Лозинський, В.Безгін, А.Клочко, 

А.Шкрум, О.Корнієнко, О.Аліксійчук, В.Рубльов, А.Загоруйко, Л.Білозір, 

І.Юнаков, І.Гузь, Г.Бондар, Д.Гурін та інші). 
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2. Проект Закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу 

України щодо розміру грошової застави (реєстр. № 2769, н.д. О.Савчук, 

А.Шкрум та інші). 

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

щодо  захисту  прав  власників  квартир  у  багатоквартирному  будинку  (реєстр. 

№ 2354, н.д. В.Новинський, С.Магера та інші). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

правового регулювання відносин між співвласниками багатоквартирних 

будинків і власниками та наймачами (орендарями) квартир або нежитлових 

приміщень у багатоквартирних будинках (реєстр. № 2564,  н.д. О.Юрченко, 

А.Клочко, В.Безгін, О.Аліксійчук, В.Рубльов, Л.Білозір та інші). 

II. Питання адміністративно-територіального устрою 

5. Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького 

району Івано-Франківської області. 

6. Про перейменування селища Суха Грунь Липоводолинського району 

Сумської області. 

ІІІ. Організаційні питання 

7. Про Правову позицію Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної 

Ради України IX скликання щодо питань законодавчого регулювання організації 

і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні. 

IV. Різне 
 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету 

Р.Лозинського про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та 

звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України (реєстр. № 3195, н.д. 

Р.Лозинський, В.Безгін, А.Клочко, А.Шкрум, О.Корнієнко, О.Аліксійчук, 

В.Рубльов, А.Загоруйко, Л.Білозір, І.Юнаков, І.Гузь, Г.Бондар, Д.Гурін та інші). 

Доповідач повідомив, що метою законопроекту є надання комітетам Верховної 

Ради України та Верховній Раді України повноважень при розгляді питання про 

звільнення члена Кабінету Міністрів України заслуховувати його звіт про свою 

діяльність на посаді, а також приведення у відповідність до Конституції України 

положень Регламенту Верховної Ради України, якими регулюється порядок 

призначення та звільнення членів Кабінету Міністрів України. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів 

Кабінету Міністрів України (реєстр. №3195) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Головне науково-експертне 

управління в цілому підтримує запропоновані законопроектом новели, спрямовані 

на усунення прогалин у Регламенті Верховної Ради України. Водночас, Головне 

управління висловлює зауваження щодо невідповідності чинному законодавству 

окремих положень законопроекту та доходить висновку, що за результатами 

розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів 

Кабінету Міністрів України (реєстр. № 3195) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу із скороченням строку підготовки до другого 

читання та визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

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 вдосконалення 

порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України» 

(реєстр. № 3195 від 10.03.2020), поданий народними депутатами України 

Лозинським Р.М., Безгіним В.Ю., Клочком А.А. та іншими, за наслідками 

розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 

116 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк подання 

суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при підготовці 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів 

Кабінету Міністрів України» (реєстр. № 3195 від 10.03.2020) до другого читання. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 20 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України (О.Качура), «Утримались» – 3 народних депутати України (Л.Білозір, 

Д.Микиша, Т.Плачкова). 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України, автора 

законопроекту О.Савчук про проект Закону України про внесення змін до статті 
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225 Виборчого кодексу України щодо розміру грошової застави (реєстр. № 2769, 

н.д. О.Савчук, А.Шкрум та інші). 

Доповідач повідомила, що законопроект внесений з метою усунення 

дискримінаційного підходу до розміру грошової застави для кандидатів на 

посаду міського голови у містах з кількістю виборців 90 тисяч і більше та 

виборчих списків партій до місцевих рад (обласних та міських з кількістю 

виборців 90 тисяч і більше), що встановлено Виборчим кодексом України, який 

був прийнятий Верховною Радою України 19 грудня 2019 року та набрав 

чинності з 1 січня 2020 року. При цьому нормою Кодексу передбачено внесення 

грошової застави з розрахунку «чотири розміри мінімальної заробітної плати, 

встановленої на день початку виборчого процесу, на кожні 10 тисяч виборців…». 

О.Савчук зазначила, що автори законопроекту вважають неприйнятним той 

факт, що для загальнонаціональних виборів та виборів депутатів обласних та 

міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше) рад, а також міських голів 

(міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше) застосовуються різні принципи для 

розрахунку розміру грошової застави. Вказується, що ці принципи є 

дискримінаційними саме щодо зазначених місцевих виборів, на яких розмір 

грошової застави у розрахунку на одного виборця в п'ятнадцять разів більше, ніж 

на парламентських виборах, і в понад двадцять разів більше, ніж на 

президентських виборах. 

Для досягнення поставленої мети у законопроекті пропонується внести 

зміни до абзацу першого частини другої статті 225 Виборчого кодексу України, 

визначивши розмір грошової застави у сумі чотири мінімальні заробітні плати, 

встановленої на день початку виборчого процесу, на кожні 90 тисяч виборців 

відповідного єдиного обласного, міського виборчого округу для кожного виду 

виборів окремо.  

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету - рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України щодо 

розміру грошової застави (реєстр. № 2769, н.д. О.Савчук, А.Шкрум та інші) за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу із скороченням 

строку підготовки до другого читання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України О.Савчук, Голова правління 

Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа ОПОРА» 

О.Айвазовська, член Центральної виборчої комісії С.Постівий, фахівець з 

юридичних питань Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) С.Савелій. 

Членами Комітету було взято до відома: 

- Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2002 року № 2-рп/2002, 

в якому вказувалось, що розмір майнової застави встановлюється залежно від 

майнової спроможності більшості населення країни, і порушення цієї вимоги може 

суттєво обмежити кількість претендентів на представницькі мандати, особливо від 

фінансово малозабезпечених партій та кандидатів у депутати; 
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- численні звернення, які надходили на адресу Комітету від органів 

місцевого самоврядування різних рівнів, політичних партій і місцевих осередків 

політичних партій щодо необхідності зменшення грошової застави, яка 

застосовується під час проведення місцевих виборів; 

- Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України від 10 лютого 2020 року до законопроекту, у якому відмічається, що 

за результатами розгляду в першому читанні він може бути прийнятий за основу. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії -

рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. №2769, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу із скороченням строку підготовки 

до другого читання. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до статті 225 Виборчого кодексу України щодо розміру грошової застави 

(реєстр. №2769, н.д. О.Савчук, А.Шкрум та інші) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу із скороченням строку підготовки до другого читання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 21 народний депутат України, «Утримались» – 3 народних депутати 

України (О.Качура, Р.Лозинський, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до статті 225 Виборчого 

кодексу України щодо розміру грошової застави (реєстр. № 2769) за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти в цілому та у разі прийняття 

законопроекту в цілому рекомендувати Верховній Раді України доручити 

Комітету при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України його техніко-юридичне доопрацювання. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – доручити виступити 

на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання заступнику 

Голови Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії, народному депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України 

щодо розміру грошової застави (реєстр. № 2769), поданий народними 

депутатами України О.Савчук, І.Крульком, М.Цимбалюком та іншими 

народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту в цілому Верховній Раді України 

пропонується доручити Комітету при підготовці тексту Закону на підпис Голові 
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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 з 

цього питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному депутату 

України А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 17 народних депутатів України, «Проти» – 3 народних депутати 

України (А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев,), «Утримались» – 4 народних 

депутати України (Д.Микиша, Т.Плачкова, М.Саврасов, Д.Чорний). 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України, автора законопроекту 

С.Магери про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту прав власників квартир у багатоквартирному будинку 

(реєстр. № 2354, н.д. В.Новинський, С.Магера та інші).  

Доповідач зазначив, що положення даного законопроекту будуть закріплені у 

законопроекті про внесення змін до деяких законів України щодо правового 

регулювання відносин між співвласниками багатоквартирних будинків і 

власниками та наймачами (орендарями) квартир або нежитлових приміщень у 

багатоквартирних будинках (реєстр. № 2564). У зв’язку із цим С.Магера не 

заперечив про повернення вказаного законопроекту за результатами розгляду на 

доопрацювання. 

Голова підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства 

О.Літвінов оголосив пропозицію підкомітету – рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав власників квартир у багатоквартирному будинку 

(реєстр. № 2354, н.д. В.Новинський, С.Магера та інші) за наслідками розгляду в 

першому читанні повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої 

ініціативи. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України С.Магера. 

Членами Комітету було взято до відома, шо: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку від 16 березня 2020 року висловило низку зауважень і 

пропозицій, вказало на питання, які залишаються неврегульованими і зауважило, 

що ці прогалини потребують усунення. Головне науково-експертне управління 

зазначило, що законопроект за результатами розгляду в першому читанні 

доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених у висновку 

пропозицій та зауважень; 

- Комітет Верховної Ради України в питань бюджету у своєму висновку від 

18 грудня 2019 року зазначив, що даний законопроект має опосередкований 

вплив на показники бюджетів (може призвести до збільшення доходів 
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державного бюджету в залежності від виявлених правопорушень), і у разі його 

прийняття може набирати чинності згідно із законодавством. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав власників квартир у багатоквартирному будинку (реєстр. 

№ 2354, н.д. В.Новинський, С.Магера та інші) за наслідками розгляду в першому 

читанні повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи. 

Також Голова Комітету А,Клочко оголосив пропозицію – 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 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 

власників квартир у багатоквартирному будинку (реєстр. № 2354), поданий 

народними депутатами України Новинським В.В., Магерою С.В. та іншими 

народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні 

відправити на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи. 

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» – 15 народних депутатів України, «Утримались» – 7 народних 

депутатів України (О.Аліксійчук, І.Гузь, О.Дунда, Р.Лозинський, М.Саврасов, 

Д.Чорний, І.Юнаков). «Не брали участі в голосуванні» -  2 народних депутати 

України (Л.Білозір, А.Шкрум). 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України, автора 

законопроекту О.Юрченка про проект Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо правового регулювання відносин між 

співвласниками багатоквартирних будинків і власниками та наймачами 

(орендарями) квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках 

(реєстр. №2564,  н.д. О.Юрченко, А.Клочко, В.Безгін, О.Аліксійчук, В.Рубльов, 

Л.Білозір та інші). 

О.Юрченко поінформував присутніх, що метою законопроекту є визначення на 

законодавчому рівні захисту прав громадян та запобігання виникненню конфліктів 

між співвласниками квартир і власниками (орендарями) квартир або нежитлових 

приміщень у багатоквартирних будинках та обмежень щодо їх використання не за 

призначенням, в тому числі, як хостелів, готелів, інших закладів тимчасового 

проживання, підприємств харчування (кафе, ресторанів, барів, кальянних) та 

посилення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері. 
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Доповідач зазначив, що законопроектом пропонується передбачити право 

органів місцевого самоврядування встановлювати перелік видів господарської 

діяльності, які відповідно до рішення загальних зборів об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку не можуть провадитись в житлових і нежилих 

приміщеннях багатоповерхових житлових будинків; передбачити право 

приймати рішення на загальних зборах об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку про обмеження здійснення певних видів 

підприємницької діяльності в житловому будинку; передбачити можливість 

визнання судом заборони на певний вид підприємницької діяльності щодо 

зловживання наданим правом; передбачити штраф у випадку порушення 

встановлених заборон на здійснення певної підприємницької діяльності. 

Голова підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства 

О.Літвінов оголосив пропозицію підкомітету – рекомендувати Верховній Раді 

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

правового регулювання відносин між співвласниками багатоквартирних будинків і 

власниками та наймачами (орендарями) квартир або нежитлових приміщень у 

багатоквартирних будинках (реєстр. №2564) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та при підготовці законопроекту до другого читання 

врахувати окремі положення проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав власників квартир у 

багатоквартирному будинку (реєстр. № 2354) у частині заборони використання 

житлових будинків та приміщень у житлових будинках для надання готельних 

послуг, а також щодо встановлення штрафних санкцій за порушення правил 

користування житловими будинками і житловими приміщеннями, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання даного законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України О.Юрченко, депутат Київської 

міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань власності 

Л.Антонєнко. 

Членами Комітету було взято до відома, що Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 24 січня 2020 року 

висловило низку зауважень і пропозицій та зазначило, що з урахуванням цих 

зауважень законопроект за результатами розгляду в першому читанні доцільно 

повернути на доопрацювання. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо правового регулювання відносин 

між співвласниками багатоквартирних будинків і власниками та наймачами 

(орендарями) квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках 

(реєстр. № 2564), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- при підготовці законопроекту до другого врахувати окремі положення 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту прав власників квартир у багатоквартирному будинку (реєстр. № 

2354) у частині заборони використання житлових будинків та приміщень у 
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житлових будинках для надання готельних послуг, а також щодо встановлення 

штрафних санкцій за порушення правил користування житловими будинками і 

житловими приміщеннями, що не були предметом розгляду в першому читанні 

та відповідають предмету правового регулювання даного законопроекту; 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 

першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту; 

- 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 деяких законів України щодо правового регулювання 

відносин між співвласниками багатоквартирних будинків і власниками та 

наймачами (орендарями) квартир або нежитлових приміщень у 

багатоквартирних будинках (реєстр. № 2564), поданий народними депутатами 

України Юрченком О.М., Клочком А.А. та іншими народними депутатами 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. При підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини 

першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України врахувати окремі положення 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту прав власників квартир у багатоквартирному будинку (реєстр. № 

2354), поданого народними депутатами України Новинським В.В., Магерою С.В. 

та іншими, у частині заборони використання житлових будинків та приміщень у 

житлових будинках для надання готельних послуг, а також щодо встановлення 

штрафних санкцій за порушення правил користування житловими будинками і 

житловими приміщеннями, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання даного законопроекту. 

3. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 

першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

4. 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» – 15 народних депутатів України, «Утримались» – 6 народних 

депутатів України (І.Гузь, О.Дунда, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, Т.Плачкова, 
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А.Шкрум), «Не брали участі в голосуванні» – 3  народних депутати України 

(Л.Білозір, Р.Лозинський, Д.Чорний). 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про присвоєння найменування населеному 

пункту Тисменицького району Івано-Франківської області. 

Доповідач поінформував присутніх, що до Верховної Ради України 

надійшло подання Івано-Франківської обласної ради щодо присвоєння 

населеному пункту Майданської сільської ради Тисменицького району Івано-

Франківської області найменування – село Ценжів. 

В.Безгін зазначив, що перша письмова згадка про поселення під назвою 

Ценжів датується 1222 роком. Поселення Ценжів розташоване у 9 км від 

обласного  центру – міста Івано-Франківська та у 3 км від села Майдан. Зазначене 

поселення займає площу 560 га і знаходиться в межах вул. Б.Хмельницького села 

Майдан. На території поселення проживає 220 осіб. 

Питання про присвоєння найменування населеному пункту село Ценжів 

підтримане територіальною громадою, погоджено відповідно до законодавства 

Майданською сільською, Тисменицькою районною та Івано-Франківською 

обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

рекомендувати Комітету підтримати подання Івано-Франківської обласної ради 

щодо присвоєння населеному пункту Майданської сільської ради 

Тисменицького району Івано-Франківської області найменування – село Ценжів 

та доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести 

на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького району 

Івано-Франківської області» та рекомендувати Верховній Раді України вказаний 

проект Постанови за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України вважає доцільним присвоєння населеному пункту Майданської 

сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області найменування 

– село Ценжів. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати подання Івано-

Франківської обласної ради щодо присвоєння населеному пункту Майданської 

сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області найменування – 

село Ценжів та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького 

району Івано-Франківської області» та рекомендувати Верховній Раді України 

вказаний проект Постанови за наслідками розгляду прийняти в цілому. 
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Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо присвоєння 

населеному пункту Майданської сільської ради Тисменицького району Івано-

Франківської області найменування – село Ценжів та доручити народним депутатам 

України - членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України 

проект Постанови Верховної Ради України «Про присвоєння найменування 

населеному пункту Тисменицького району Івано-Франківської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького 

району Івано-Франківської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 20 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України (М.Саврасов), «Не брали участі в голосуванні» – 3 народних депутати 

України (Л.Білозір, Д.Ісаєнко, Д.Чорний). 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування селища Суха Грунь 

Липоводолинського району Сумської області. 

Доповідач поінформував присутніх, що до Верховної Ради України 

надійшло подання Cумської обласної ради щодо перейменування селища Суха 

Грунь Липоводолинського району Сумської області на селище Калинівське . 

В.Безгін зазначив, що згідно з даними офіційного обліку адміністративно-

територіальних одиниць України у Липоводолинському районі Сумської області 

обліковується населений пункт Суха Грунь, у якому проживає більше 560 осіб. 

Вказане селище знаходиться на території колишньої Калінінської сільської ради, 

яка увійшла до складу Липоводолинської селищної об’єднаної територіальної 

громади Липоводолинського району Сумської області. 

Питання щодо перейменування селища Суха Грунь ініційоване його 

жителями у зв’язку з несприйняттям діючої назви, яка була присвоєна 

населеному пункту Калінінське (колишня назва селища Суха Грунь) відповідно 

до Постанови Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів» на виконання вимог 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
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символіки». На думку місцевих жителів діюча назва має негативну конотацію та 

є суперечливою з точки зору історичної достовірності. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію – рекомендувати Комітету 

не підтримувати подання Сумської обласної ради щодо перейменування селища 

Суха Грунь Липоводолинського району Сумської області на селище Калинівське та 

рекомендувати Липоводолинській селищній раді провести у селищі Суха Грунь 

додаткові громадські обговорення щодо можливого внесення альтернативної назви 

для перейменування зазначеного населеного пункту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України вважає доцільним перейменування селища Суха Грунь. Інститут 

зазначає, що річка Суха Грунь, від назви якої походить діюча назва населеного 

пункту, не протікає по його території, а тому обгрунтованих підстав для 

збереження існуючої назви селища немає. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував не підтримувати подання 

Сумської обласної ради щодо перейменування селища Суха Грунь 

Липоводолинського району Сумської області на селище Калинівське та 

рекомендувати Липоводолинській селищній раді провести у селищі Суха Грунь 

додаткові громадські обговорення щодо можливого внесення альтернативної 

назви для перейменування зазначеного населеного пункту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Не підтримувати подання Сумської обласної ради щодо перейменування 

селища Суха Грунь Липоводолинського району Сумської області на селище 

Калинівське. 

2. Рекомендувати Липоводолинській селищній раді провести у селищі Суха 

Грунь додаткові громадські обговорення щодо можливого внесення 

альтернативної назви для перейменування зазначеного населеного пункту.  

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 17 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України (О.Качура), «Утримався» – 1 народний депутат України (Т.Плачкова), 

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

Д.Ісаєнко, В.Кальцев, Д.Чорний, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про Правову позицію Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної 

Ради України IX скликання щодо питань законодавчого регулювання організації і 

порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні. 

Доповідач повідомила, що до Комітету надійшла постанова Центральної 

виборчої комісії від 6 березня 2020 року № 72 «Про звернення до Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
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розвитку та містобудування стосовно надання роз’яснення» щодо питань 

законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та 

місцевих референдумів в Україні. 

А.Загоруйко зазначила, що у відповідь на вказану постанову Комітетом 

підготовлена Правова позиція в якій: 

- констатується, що Рішенням Конституційного Суду України від 26.04.2018 

року № 4-р/2018 Закон України від 06.11.2012 року № 5475-VI «Про 

всеукраїнський референдум» визнано неконституційним. Разом з тим, у 

вказаному Рішенні Конституційного Суду України не зазначено про відновлення 

дії (чинності) Закону України від 03.07.1991 року № 1286-XII «Про 

всеукраїнський та місцевий референдуми» та не покладено обов’язок на жоден 

орган державної влади вчинити дії, пов’язані із відновленням дії (чинності) 

Закону № 1286-XII; 

- зазначається про неможливість застосування положень Закону України 

«Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 року № 1286-XII у 

разі необхідності проведення всеукраїнського та місцевих референдумів з огляду 

на нечинність вказаного акта. Окрім того, значна частина положень нечинного 

Закону № 1286-XII не відповідає нормам чинної Конституції України; 

- наголошується на важливості забезпечення реалізації права громадян на 

участь у референдумі, що дасть можливості для здійснення народовладдя, 

втілення конституційного права громадян брати участь в управлінні державними 

справами та є необхідною умовою демократичного розвитку України; 

- підкреслюється, що питання організації і порядку проведення 

референдумів в Україні потребує законодавчого врегулювання, що сприятиме 

розбудові правової держави та громадянського суспільства на засадах зміцнення 

народовладдя, демократії та відповідальності владних інститутів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, члени Центральної виборчої комісії П.Любченко та 

В.Перепелюк. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала задля врегулювання розбіжностей викласти вказану Правову 

позицію Комітету у формі відповіді на звернення в порядку передбаченому 

пунктами 6 та 7 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України». 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – схвалити відповідь Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на постанову 

Центральної виборчої комісії від 06.03.2020 року № 72 «Про звернення до Комітету 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування» щодо питань законодавчого регулювання організації і 

порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні та 

надіслати це Рішення Комітету до Центральної виборчої комісії. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити відповідь Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на постанову Центральної виборчої комісії від 06.03.2020 року 

№ 72 «Про звернення до Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» щодо 

питань законодавчого регулювання організації і порядку проведення 

всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні. 

2. Надіслати це рішення Комітету до Центральної виборчої комісії.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 15 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народних депутати 

України (В.Кальцев, Т.Плачкова, А.Шкрум), «Не брали участі в голосуванні» – 

6 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь, Д.Ісаєнко, Д.Чорний, 

І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 

Різне. 
 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що на розгляд 

Парламенту надійшла Програма діяльності Кабінету Міністрів України (проект 

Постанови реєстр. № 3330, КМУ, Шмигаль Д.А.) та вказав, що на наступному 

засіданні Комітет розгляне Програму діяльності Уряду із запрошенням 

представників центральних органів виконавчої влади. 

Інформацію взято до відома. 
 

*** 
 

Заступник Голови Комітету О.Качура запропонував на одному із наступних 

засідань Комітету розглянути проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо проведення добровільного 

попереднього психіатричного, наркологічного огляду та психофізіологічного 

опитування із застосуванням поліграфа кандидатів у народні депутати України) 

(реєстр. № 2326, н.д. Качура О.А.). 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

         Голова Комітету             _________________                   А.КЛОЧКО 

 

 

 

       Секретар Комітету           _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

22 квітня 2020 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету 

Міністрів України (реєстр. № 3195, н.д. Р.Лозинський, В.Безгін, А.Клочко, 

А.Шкрум, О.Корнієнко, О.Аліксійчук, В.Рубльов, А.Загоруйко, Л.Білозір, 

І.Юнаков, І.Гузь, Г.Бондар, Д.Гурін та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу 

України щодо розміру грошової застави (реєстр. № 2769, н.д. О.Савчук, 

А.Шкрум та інші). 

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

щодо захисту прав власників квартир у багатоквартирному будинку (реєстр. 

№ 2354, н.д. В.Новинський, С.Магера та інші). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

правового регулювання відносин між співвласниками багатоквартирних 

будинків і власниками та наймачами (орендарями) квартир або нежитлових 

приміщень у багатоквартирних будинках (реєстр. № 2564, н.д. О.Юрченко, 

А.Клочко, В.Безгін, О.Аліксійчук, В.Рубльов, Л.Білозір та інші). 

II. Питання адміністративно-територіального устрою 

5. Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького 

району Івано-Франківської області. 

6. Про перейменування селища Суха Грунь Липоводолинського району 

Сумської області. 

ІІІ. Організаційні питання 

7. Про Правову позицію Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної 

Ради України IX скликання щодо питань законодавчого регулювання організації 

і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні. 

IV. Різне 


