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Ведмідь А.С. – директор Департаменту комунальних послуг та 
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Вискуб О.А. – Перший заступник Міністра цифрової трансформації 

України; 



 2 

Гнатовська В.О. – в.о. генерального директора Директорату, керівник 

експертної групи з питань енергоефективності ПЕК Міністерства енергетики 

України; 

Замлинський Р.Т. – Перший заступника Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України; 

Кальченко С.В. – народний депутат України; 

Карпенко Т.С. – начальник відділу капітального будівництва Директорату 

стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики 

України; 

Ковтун Т.В. – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України; 

Кондратенко М.Ю. – в.о. директора Департаменту розвитку доріг 

Державного агентства автомобільних доріг України; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Лозинський В.М. – Перший заступник Міністра розвитку громад та 

територій України; 

Любченко П.М. – член Центральної виборчої комісії; 

Немчінов О.М. – Міністр Кабінету Міністрів України; 

Петрунін Д.І. – генеральний директор Директорату енергоефективності 

Міністерства розвитку громад та територій України; 

Плащенко Є.М. – генеральний директор Директорату просторового 

планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій 

України; 

Рябова О.О. – директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України; 

Янчук А.О. – радник Першого заступника Голови Верховної Ради України 

Р.Стефанчука. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про розгляд у другому читанні проекту Закону про народовладдя через 

всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612, друге читання) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 

21.10.2020 року. 

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

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у 

сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, друге читання). 

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

службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі (реєстр. 

№ 4096, н.д. Г.Третьякова, А.Шкрум та інші). 

ІІ. Організаційні питання 
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4. Про Рекомендації комітетських слухань «Стан реалізації державних 

програм з енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв та 

виконання програм і проектів з енергозбереження та енергомодернізації 

багатоквартирних будинків. Подальші кроки у реформі». 

5. Про Рекомендації круглого столу щодо обговорення проекту Закону 

України про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання 

окремих питань приєднання до інженерних мереж. 

6. Про порушення Комітетом з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування клопотання 

про нагородження нагородами і відзнаками  Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України з нагоди Дня місцевого самоврядування (7 грудня). 

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

місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування на листопад 

- грудень 2020 року. 

ІІІ. Різне 

 

*** 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного засідання Комітету. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко вніс пропозицію перенести розгляд законопроекту про внесення змін 

до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для 

роботи на державний службі (реєстр. № 4096) у зв’язку із необхідністю 

додаткових консультацій з міжнародними партнерами. 

 

Пропозицію підтримано. 

 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував у розділі 

«Різне» обговорити питання про запрошення на засідання Комітету Л.Кравчука 

задля ознайомлення із діяльністю Тристоронньої контактної групи. 

 

 Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути питання про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. № 2680) першим за черговістю. 

 

Пропозицію підтримано. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловлених пропозицій. 



 4 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 22 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, І.Гузь, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, 

О.Корнієнко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков);  

«Утримались» – 2 народні депутати України (Р.Лозинський, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у 

сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, друге читання). 

2. Про розгляд у другому читанні проекту Закону про народовладдя через 

всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612, друге читання) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 

21.10.2020 року. 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про Рекомендації комітетських слухань «Стан реалізації державних 

програм з енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв та 

виконання програм і проектів з енергозбереження та енергомодернізації 

багатоквартирних будинків. Подальші кроки у реформі». 

4. Про Рекомендації круглого столу щодо обговорення проекту Закону 

України про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання 

окремих питань приєднання до інженерних мереж. 

5. Про порушення Комітетом з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування клопотання 

про нагородження нагородами і відзнаками  Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України з нагоди Дня місцевого самоврядування (7 грудня). 

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

місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування на листопад 

- грудень 2020 року. 

ІІІ. Різне 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань будівництва та 

проектування О.Дунди про проект Закону України про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та 

удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, 

друге читання). 

Доповідач повідомив, що до розгляду зазначеного законопроекту в другому 

читанні підкомітетами з питань будівництва та проектування та з питань 

технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних 

матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі підготовлено порівняльну 

таблицю, яка містить 133 поправки і пропозиції, що надійшли від 29 суб’єктів 

права законодавчої ініціативи, з яких: 31 – враховано, 4 – враховано частково, 7 – 

враховано редакційно, 65 – відхилено, 26 – винесено на розгляд Комітету. 

Голова підкомітету О.Дунда запропонував перейти до розгляду поправок та 

пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра юстиції України О.Банчук; Перший 

заступник Міністра цифрової трансформації О.Вискуб; в.о. директора 

Департаменту розвитку доріг Державного агентства автомобільних доріг України 

М.Кондратенко; аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» О.Логінов; директор 

Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних 

перевезень Міністерства інфраструктури України О.Рябова. 

Голова підкомітету з питань з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував врахувати відхилені в порівняльній таблиці поправки та пропозиції 

з №№ 57, 71, 80. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 21 

народного депутата України – члена Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

 «За» – 1 народний депутат України (О.Дунда);  

 «Проти» – 2 народні депутати України (О.Шуляк, І.Юнаков); 

 «Утримались» – 18 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, 

Л.Білозір, Г.Бондар, Д.Гурін, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, 

А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, А.Стріхарський, Д.Чорний) 

 

Рішення не прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував відхилити поправки та пропозиції з №№ 1, 2, 3, 5, 12, 13, 16, 36–41, 

44, 46, 47, 49–56, 58, 59, 62–69, 72–76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 98, 99, 100, 110–

114, 121, 122, 124, 128–130, 133. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 21 

народного депутата України – члена Комітету.  
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ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, 

А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (Р.Лозинський). 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував відхилити поправки та пропозиції з №№ 14, 17–34. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 20 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

 «За» – 15 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, 

В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк),  

«Проти» – 2 народні депутати України (Г.Бондар, І.Юнаков),  

«Утримались» – 3 народні депутати України (Д.Гурін, О.Качура, 

Р.Лозинський). 

Рішення прийнято. 
 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував врахувати редакційно поправку з № 89. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 20 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, 

А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков);  

«Утримався» – 1 народний депутат України (Р.Лозинський). 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував врахувати поправку № 93. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 17 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, О.Літвінов, 

Д.Микиша, В.М’ялик, А.Стріхарський, Д.Чорний); 

«Проти» – 2 народні депутати України (О.Шуляк, І.Юнаков);  
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«Утримався» – 1 народний депутат України (Р.Лозинський). 

Рішення прийнято. 

 

За наслідками обговорення висловленої народними депутатами України 

О.Шуляк, О.Дундою, А.Клочком, а також Першим заступником Міністра 

цифрової трансформації України О.Вискубом та заступником Міністра юстиції 

України О.Банчуком питання щодо набрання чинності положення законопроекту, 

підтриманого Комітетом згідно із поправкою № 93, Голова Комітету А.Клочко 

запропонував висловитись шляхом голосування про набрання чинності 

підтриманого Комітетом згідно із поправкою № 93 положення через три місяці з 

дня опублікування Закону. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 18 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України (О.Аліксійчук, Л.Білозір, Г.Бондар, 

Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, 

А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, А.Стріхарський, О.Шуляк); 

«Утримались» – 2 народні депутати України (Р.Лозинський, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував врахувати поправку № 118, врахувати частково поправку № 123 та 

відхилити поправки з №№ 115,116,117. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 17 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України (О.Аліксійчук, Л.Білозір, Г.Бондар, 

Д.Гурін, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, 

Д.Микиша, В.М’ялик, А.Стріхарський, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримались» – 2 народні депутати України (О.Дунда, Р.Лозинський). 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда висловив 

пропозицію врахувати та включити до порівняльної таблиці чотири поправки 

редакційного характеру, які на підставі його звернення оформлено письмово. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 17 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України (О.Аліксійчук, Л.Білозір, Г.Бондар, 

Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, А.Стріхарський, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (Р.Лозинський). 

Рішення прийнято. 
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Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала відхилити поправки та 

пропозиції з №№ 9, 10, 11. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відображені в порівняльній таблиці поправки та пропозиції є 

врахованими до того часу, поки щодо них не буде змінено рішення Комітету. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 16 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, А.Загоруйко, 

Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, 

А.Стріхарський, О.Шуляк); 

«Проти» – 1 народний депутат України (О.Дунда); 

«Утримались» – 4 народні депутати України (Г.Бондар, Д.Гурін, 

Р.Лозинський, І.Юнаков). 

 

Рішення не прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити підготовлену до другого читання редакцію проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. № 2680) з урахуванням прийнятих Комітетом 

рішень за наслідками розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права 

законодавчої ініціативи; 

- доручити підкомітету з питань будівництва та проектування спільно із 

секретаріатом Комітету з урахуванням прийнятих Комітетом рішень за 

наслідками розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої 

ініціативи здійснити корегування порівняльної таблиці до законопроекту  з реєстр. 

№ 2680 для його внесення на розгляд Верховної Ради України  в другому читанні; 

- рекомендувати Верховній Раді України розглянути підготовлену для 

розгляду в другому читанні порівняльну таблицю до проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 

дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної 

діяльності (реєстр. № 2680) та прийняти законопроект в другому читанні та в 

цілому. 

- у разі прийняття законопроекту 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 тексту закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання народного депутата України, голову підкомітету 

з питань будівництва та проектування О.Дунду. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити підготовлену до другого читання редакцію проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. № 2680) з урахуванням прийнятих Комітетом 

рішень за наслідками розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права 

законодавчої ініціативи. 

2. Доручити підкомітету з питань будівництва та проектування спільно із 

секретаріатом Комітету з урахуванням прийнятих Комітетом рішень за 

наслідками розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої 

ініціативи здійснити корегування порівняльної таблиці до законопроекту  з реєстр. 

№ 2680 для його внесення на розгляд Верховної Ради України  в другому читанні. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України розглянути підготовлену 

для розгляду в другому читанні порівняльну таблицю до проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 

дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної 

діяльності (реєстр. № 2680) та прийняти законопроект в другому читанні та в 

цілому. 

4. У разі прийняття законопроекту 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 тексту закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

5. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання народного депутата України, голову підкомітету 

з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 19 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 15 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, 

В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, О.Шуляк, І.Юнаков);  

«Утримались» – 4 народні депутати України (Г.Бондар, Д.Гурін, 

Р.Лозинський, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 
 

2. 

 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про розгляд у другому читанні проекту Закону про народовладдя 

через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612, друге читання) із 
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зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України від 21.10.2020 року. 

Доповідач повідомила присутнім, що з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України нею та 

Головою Комітету А.Клочком подано 160 нових пропозицій, що не були 

предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні Комітету 16 вересня 2020 

року, які підлягають внесенню до прийнятого за основу тексту проекту Закону з 

реєстр. № 3612. 

З метою врахування зазначених пропозицій підкомітетом питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії було підготовлено 

уточнену порівняльну таблицю, яка містить 1386 поправок і пропозицій, що 

надійшли від 49 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких пропонується: 366  

– врахувати, 39 – врахувати частково, 52 – врахувати редакційно, 929 – відхилити. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала перейти до розгляду поправок та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України С.Кальченко; член Центральної 

виборчої комісії П.Любченко. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала: 

- врахувати нові поправки та пропозиції з №№ 8, 80, 92, 107, 112, 122-127, 

130, 134, 146, 148, 150, 169, 189, 198, 226, 234, 241, 260, 263, 273, 274, 287, 291, 

309, 331, 348, 357, 373, 383, 388, 390, 397, 420, 424, 438, 475, 502, 513, 523, 552, 

557, 560, 568, 591, 598, 611, 615, 625, 635, 642, 665, 671, 687, 708, 713, 717, 734, 

736, 738, 747, 751, 770, 781, 782, 786, 792, 797, 800, 807, 808, 818, 820-823, 826, 830, 

831, 833, 841, 850, 854, 867, 926, 929, 931, 940, 948, 950, 957, 962, 967, 975, 981, 

983, 984, 993-995, 1001, 1015, 1018, 1038, 1047, 1048, 1060, 1061, 1063, 1078, 1080, 

1085, 1088, 1092, 1095, 1097, 1099, 1100, 1125, 1128, 1130, 1135, 1137, 1143, 1144, 

1153, 1154, 1162, 1167, 1169, 1173, 1177, 1208, 1216-1219, 1230, 1240, 1252, 1260, 

1287, 1289, 1305, 1331, 1340, 1350, 1353, 1354, 1361, 1364, 1369, 1370, 1380, 1382, 

1384; 

- переглянути попередні рішення Комітету щодо пропозицій за №№ 81, 104, 

107, 114, 128, 135, 202, 207, 210, 211, 220, 238, 351, 359, 417, 433, 435, 484, 508, 

533-537, 539, 582, 592, 593, 596, 599, 673, 675, 750, 754, 755, 780, 841, 849, 892, 912, 

915, 989, 991, 993, 1183, 1196, 1199, 1201, 1203, 1206 з яких: раніше відхилені 

пропозиції за №№ 417, 433, 533-537, 592, 593, 1199 – враховуються, за №№ 114, 

128, 484, 539, 596, 599, 1203 – враховуються частково; раніше враховані 

пропозиції за №№ 207, 211, 220, 754, 755, 1196, 1201, 1206 – відхиляються, за №№ 

81, 104, 202, 238, 351, 359, 435, 508, 582, 673, 675, 750, 780, 849, 892, 912, 915, 989, 

991, 993, 1183 – враховуються частково, за № 841 – враховується редакційно; 
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раніше врахована редакційно пропозиція за № 107 – враховується, за № 135 – 

відхиляється; раніше врахована частково пропозиція за № 210 – відхиляється. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Регламенту 

Верховної Ради України прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо 

за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою України складу 

членів комітету. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 21 

народного депутата України – члена Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, 

О.Корнієнко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

О.Шуляк, І.Юнаков);   

«Утримались» – 3 народні депутати України (Р.Лозинський, Т.Плачкова, 

М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

  

 Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

-  підтримати пропозиції народних депутатів України А.Клочка та 

А.Загоруйко щодо врахування зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України від 21 жовтня 2020 року при підготовці до 

другого читання проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський 

референдум (реєстр. № 3612); 

- доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії спільно із секретаріатом Комітету здійснити техніко-

юридичне доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 3612 для його подання на 

розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 

Регламенту Верховної Ради України проект Закону про народовладдя через 

всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612) прийняти в другому читанні та в 

цілому з врахуванням пропозицій народних депутатів України А.Клочка та 

А.Загоруйко, поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України від 21 жовтня 2020 року; 

- у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 3612 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 Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко- юридичне доопрацювання; 

- визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника Голови 

Комітету А.Загоруйко. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозиції народних депутатів України А.Клочка та 

А.Загоруйко щодо врахування зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України від 21 жовтня 2020 року при підготовці до 

другого читання проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський 

референдум (реєстр. № 3612) шляхом врахування нових пропозицій за №№ 8, 80, 

92, 107, 112, 122-127, 130, 134, 146, 148, 150, 169, 189, 198, 226, 234, 241, 260, 263, 

273, 274, 287, 291, 309, 331, 348, 357, 373, 383, 388, 390, 397, 420, 424, 438, 475, 

502, 513, 523, 552, 557, 560, 568, 591, 598, 611, 615, 625, 635, 642, 665, 671, 687, 

708, 713, 717, 734, 736, 738, 747, 751, 770, 781, 782, 786, 792, 797, 800, 807, 808, 

818, 820-823, 826, 830, 831, 833, 841, 850, 854, 867, 926, 929, 931, 940, 948, 950, 957, 

962, 967, 975, 981, 983, 984, 993-995, 1001, 1015, 1018, 1038, 1047, 1048, 1060, 1061, 

1063, 1078, 1080, 1085, 1088, 1092, 1095, 1097, 1099, 1100, 1125, 1128, 1130, 1135, 

1137, 1143, 1144, 1153, 1154, 1162, 1167, 1169, 1173, 1177, 1208, 1216-1219, 1230, 

1240, 1252, 1260, 1287, 1289, 1305, 1331, 1340, 1350, 1353, 1354, 1361, 1364, 1369, 

1370, 1380, 1382, 1384 та перегляду рішень Комітету щодо пропозицій за №№ 81, 

104, 107, 114, 128, 135, 202, 207, 210, 211, 220, 238, 351, 359, 417, 433, 435, 484, 

508, 533-537, 539, 582, 592, 593, 596, 599, 673, 675, 750, 754, 755, 780, 841, 849, 892, 

912, 915, 989, 991, 993, 1183, 1196, 1199, 1201, 1203, 1206 з яких: раніше відхилені 

пропозиції за №№ 417, 433, 533-537, 592, 593, 1199 – враховуються, за №№ 114, 

128, 484, 539, 596, 599, 1203 – враховуються частково; раніше враховані 

пропозиції за №№ 207, 211, 220, 754, 755, 1196, 1201, 1206 – відхиляються, за №№ 

81, 104, 202, 238, 351, 359, 435, 508, 582, 673, 675, 750, 780, 849, 892, 912, 915, 989, 

991, 993, 1183 – враховуються частково, за № 841 - враховується редакційно; 

раніше врахована редакційно пропозиція за № 107 - враховується, за № 135 – 

відхиляється; раніше врахована частково пропозиція за № 210 – відхиляється. 

2. Доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії спільно із секретаріатом Комітету здійснити техніко-

юридичне доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 3612 для його подання на 

розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 

Регламенту Верховної Ради України проект Закону про народовладдя через 

всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612) прийняти в другому читанні та в 

цілому з врахуванням пропозицій народних депутатів України А.Клочка та 

А.Загоруйко, поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України від 21 жовтня 2020 року. 

4. У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 3612 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 Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко- юридичне доопрацювання. 

5. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 
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виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника 

Голови Комітету А.Загоруйко. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 21 

народного депутата України – члена Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, 

О.Корнієнко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

О.Шуляк, І.Юнаков);   

«Утримались» – 3 народні депутати України (Р.Лозинський, Т.Плачкова, 

М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

3. 

 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань технічного 

регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів 

та енергоефективності у будівельній галузі І.Юнакова про рекомендації 

комітетських слухань «Стан реалізації державних програм з енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв та виконання програм і проектів з 

енергозбереження та енергомодернізації багатоквартирних будинків. Подальші 

кроки у реформі». 

Доповідач поінформував присутніх, що 13 жовтня 2020 року в режимі відео-

конференції на платформі ZOOM відбулися спільні слухання у Комітеті Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування та Комітеті Верховної Ради України з 

питань енергетики та житлово-комунальних послуг на тему: «Стан реалізації 

державних програм з енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв та виконання програм і проектів з енергозбереження та 

енергомодернізації багатоквартирних будинків. Подальші кроки у реформі». 

Голова підкомітету І.Юнаков зазначив, що за наслідками слухань у Комітеті 

підготовлено відповідні Рекомендації, метою яких є створення стабільного 

ринкового механізму регулювання правових відносин у сфері енергоефективності 

та енергозбереження, формування сприятливого інвестиційного середовища, 

стимулювання інвестицій в енергоефективні проекти термомодернізації та нового 

будівництва для проведення реальних реформ у житлово-комунальному 

господарстві. 

Голова підкомітету І.Юнаков запропонував у Рекомендаціях даних 

комітетських слухань відкоригувати пункт 7, доповнивши його підпунктами 7.1 

та 7.2 щодо  необхідності продовження виконання Державної цільової 

економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у 

2021 році та розробки Національного плану дій з відновлювальної енергетики до 

2030 року. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування та Комітеті Верховної Ради України з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг на тему: «Стан реалізації державних 

програм з енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв та 

виконання програм і проектів з енергозбереження та енергомодернізації 

багатоквартирних будинків. Подальші кроки у реформі»; 

- направити Рекомендації депутатським фракціям та групам Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерству розвитку громад та територій 

України, Міністерству енергетики України, Державному агентству з 

енергоефективності та енергозбереження, асоціаціям органів місцевого 

самоврядування для їх розгляду та вжиття відповідних заходів; 

- в рамках реалізації контрольної функції Комітету для аналізу практики 

застосування законодавчих актів періодично заслуховувати відповідні органи 

державної влади про стан впровадження реформи енергетичної ефективності та 

термомодернізації будівель; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування та Комітеті Верховної Ради України з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг на тему: «Стан реалізації державних 

програм з енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв та 

виконання програм і проектів з енергозбереження та енергомодернізації 

багатоквартирних будинків. Подальші кроки у реформі». 

2. Направити Рекомендації депутатським фракціям та групам Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерству розвитку громад та 

територій України, Міністерству енергетики України, Державному агентству з 

енергоефективності та енергозбереження, Асоціаціям органів місцевого 

самоврядування для їх розгляду та вжиття відповідних заходів. 

3. В рамках реалізації контрольної функції Комітету для аналізу практики 

застосування законодавчих актів періодично заслуховувати відповідні органи 

державної влади про стан впровадження реформи енергетичної ефективності та 

термомодернізації будівель. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 21 

народного депутата України – члена Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, 
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О.Корнієнко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, 

М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань з питань будівництва 

та проектування О.Дунди про Рекомендації круглого столу щодо обговорення 

проекту Закону України про внесення змін до деяких Законів України щодо 

врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж. 

Доповідач поінформував присутніх, що 21 жовтня 2020 року в режимі відео-

конференції на платформі ZOOM відбулися слухання у Комітеті Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування щодо обговорення проекту Закону 

України про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання 

окремих питань приєднання до інженерних мереж. 

Голова підкомітету О.Дунда зазначив, що за наслідками слухань у Комітеті 

підготовлені відповідні Рекомендації, метою яких є визначення раціональних 

підходів до питання приєднання до інженерних мереж, узгодження планування 

розвитку міста з розвитком інженерної інфраструктури та вирішення 

організаційних питань щодо доопрацювання зазначеного законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та Комітеті Верховної Ради України з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг на тему: «Стан реалізації державних програм з 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв та виконання 

програм і проектів з енергозбереження та енергомодернізації багатоквартирних 

будинків. Подальші кроки у реформі»; 

- направити Рекомендації депутатським фракціям та групам Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерству розвитку громад та територій 

України, Міністерству енергетики України, Державному агентству з 

енергоефективності та енергозбереження, Асоціаціям органів місцевого 

самоврядування для їх розгляду та вжиття відповідних заходів; 

- в рамках реалізації контрольної функції Комітету для аналізу практики 

застосування законодавчих актів періодично заслуховувати відповідні органи 

державної влади про стан впровадження реформи енергетичної ефективності та 

термомодернізації будівель; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Рекомендації «круглого столу» у Комітеті Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
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регіонального розвитку та містобудування з обговорення проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань 

приєднання до інженерних мереж. 

2. Направити Рекомендації депутатським фракціям та групам для їх розгляду 

та залучення народних депутатів України до напрацювання остаточної редакції 

зазначеного законопроекту. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка.  

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 19 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

5. 

 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про порушення 

Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіональної розвитку та містобудування клопотання про нагородження 

нагородами і відзнаками  Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

з нагоди Дня місцевого самоврядування (7 грудня). 

Доповідач ознайомив присутніх з повноваженнями Комітету при 

нагородженні цими відзнаками, зі своєю пропозицію про нагородження народних 

депутатів України - членів Комітету Л.Білозір, Д.Гуріна, Д.Микиші та О.Шуляк за 

видатні особисті досягнення в сфері державного будівництва, активну участь у 

законотворчій діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого 

самоврядування та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні, 

запропонував підтримати відповідне подання. 

Також Голова Комітету А.Клочко поінформував  присутніх про пропозицію 

голів підкомітетів Комітету В.Безгіна та Л.Білозір, керівника секретаріату 

Комітету А.Малюги звернутися до Верховної Ради України з поданням про 

нагородження працівників секретаріату Комітету М.Маценко, Ю.Пилявського та 

Ю.Гарбуза за вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, 

високопрофесійну організацію законотворчого процесу і парламентського 

контролю в Комітеті та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні, 

запропонував підтримати відповідне подання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. За видатні особисті досягнення в сфері державного будівництва, активну 

участь у законотворчій діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток 

місцевого самоврядування, враховуючи пропозиції Голови Комітету А.Клочка та 
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з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні звернутися до Верховної Ради 

України з поданням про нагородження народних депутатів України – членів 

Комітету: 

Грамотою Верховної Ради України: 

-  БІЛОЗІР Ларису Миколаївну, народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур; 

- ГУРІНА Дмитра Олександровича, народного депутата України, голову 

підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення; 

-  МИКИШУ Дмитра Сергійовича, народного депутата України, члена 

Комітету; 

- ШУЛЯК Олену Олексіївну, народного депутата України, заступника 

Голови Комітету. 

2. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, 

високопрофесійну організацію законотворчого процесу і парламентського 

контролю в Комітеті, враховуючи пропозиції голів підкомітетів Комітету 

В.Безгіна та Л.Білозір, керівника секретаріату Комітету А.Малюги та з нагоди Дня 

місцевого самоврядування в Україні звернутися до Верховної Ради України з 

поданням про нагородження працівників секретаріату Комітету: 

Подякою Голови Верховної Ради України із врученням цінного подарунку: 

- МАЦЕНКО Марину Миколаївну, головного консультанта секретаріату 

Комітету; 

-  ПИЛЯВСЬКОГО Юрія Олександровича, головного консультанта 

секретаріату Комітету; 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України: 

-  ГАРБУЗА Юрія Петровича, заступника керівника секретаріату Комітету. 

3. Скерувати це Рішення до Верховної Ради України. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 20 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Г.Бондар, 

О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, О.Літвінов, 

Р.Лозинський, В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, 

І.Юнаков); 

«Не брали участь у голосуванні» (через конфлікт інтересів) – 4 народних 

депутати України (Л.Білозір, Д.Гурін, Д.Микиша, О.Шуляк). 

Рішення прийнято. 

 

6. 

 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіональної розвитку та містобудування на листопад - грудень 2020 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

листопад - грудень 2020 року; 

- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету; 

- у разі внесення змін до Календарного плану проведення четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою 

Верховної Ради 15.07.2020 року № 792-IX, забезпечити відповідне коригування 

цього Розкладу; 

- 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 

листопад - грудень 2020 року. 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. У разі внесення змін до Календарного плану проведення четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою 

Верховної Ради 15.07.2020 року № 792-IX, забезпечити відповідне коригування 

цього Розкладу. 

4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка.  

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 19 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що Офіс Ради Європи 

в Україні засвідчує Комітету свою високу повагу та висловлює вдячність за 

співпрацю з реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2018–2022 роки, 

зокрема в рамках Програми «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в 

Україні». Очільник Комітету зазначив, що Радою Європи планується проведення 

9-10 грудня чергового п’ятого Форуму місцевого самоврядування «Ефективне 

місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави» у 

форматі відео-конференції. 

У зв’язку із цим до Комітету надійшла пропозиція в черговий раз стати 

партнером у проведенні Форуму. 

Пропозицію підтримано. 
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*** 

Народні депутати України - члени Комітету обговорили питання про 

запрошення на засідання Комітету Л.Кравчука задля ознайомлення із діяльністю 

Тристоронньої контактної групи.  

За наслідками обговорення Голова Комітету А.Клочко запропонував 

ініціаторам даного питання сформулювати письмово свої запитання в межах 

предмету відання Комітету до Глави делегації України для участі у Тристоронній 

контактній групі та зазначив, що вказані питання буде скеровано на розгляд 

Л.Кравчука. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

18 листопада 2020 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у 

сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, друге читання). 

2. Про розгляд у другому читанні проекту Закону про народовладдя через 

всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612, друге читання) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 

21.10.2020 року. 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про Рекомендації комітетських слухань «Стан реалізації державних 

програм з енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв та 

виконання програм і проектів з енергозбереження та енергомодернізації 

багатоквартирних будинків. Подальші кроки у реформі». 

4. Про Рекомендації круглого столу щодо обговорення проекту Закону 

України про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання 

окремих питань приєднання до інженерних мереж. 

5. Про порушення Комітетом з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування клопотання 

про нагородження нагородами і відзнаками  Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України з нагоди Дня місцевого самоврядування (7 грудня). 

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

місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування на листопад 

– грудень 2020 року. 

ІІІ. Різне 

 


