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Шостак А.Б. – державний експерт експертної групи розвитку мережі та 

підвищення якості надання публічних послуг директорату системного розвитку 

надання публічних послуг Міністерства цифрової трансформації України. 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про відсутність на 

засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію – визначити секретарем 

засідання Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. 

№2679) із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України  від 23 вересня 2020 року. 

ІI. Організаційні питання 

2. Презентації «Про результати та плани Мінцифри по цифровізації і цифровій 

трансформації» та «Про деякі проекти цифровізації і цифрової трансформації в 

сфері регіонального розвитку та будівництва». 

IІІ. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 12 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 
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1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. № 

2679) із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України  від 23 вересня 2020 року. 

ІI. Організаційні питання 

2. Презентації «Про результати та плани Мінцифри по цифровізації і цифровій 

трансформації» та «Про деякі проекти цифровізації і цифрової трансформації в 

сфері регіонального розвитку та будівництва». 

IІІ. Різне 
 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративних послуг 

та адміністративних процедур Л.Білозір про повторний розгляд у другому читанні 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. № 2679) із зауваженнями Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України від 23 вересня 2020 року. 

Доповідач повідомила, що на виконання доручення Верховної Ради України та 

зважаючи на положення частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 

Регламенту Верховної Ради України виникла необхідність в повторному розгляд у 

другому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які 

надаються в електронній формі (реєстр. № 2679) із зауваженнями Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 23 вересня 2020 року. 

З метою врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України Л.Білозір запропонувала розглянути три її пропозиції до 

вказаного законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур 

Л.Білозір запропонувала раніше враховану пропозицію №52 врахувати редакційно, 

доповнивши після слова «слів» словами «може бути надісланий поштою». 

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. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 2 

народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
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Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Л.Білозір запропонувала раніше враховану пропозицію №118 врахувати 

частково, виключивши слова «та інших». 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти можуть бути 

переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою 

України складу членів комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 2 

народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Л.Білозір запропонувала доповнити підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ після 

слів «державного фінансування на» словами «будівництво, реконструкцію». 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти можуть бути 

переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою 

України складу членів комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 

народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати пропозицію народного депутата України – члена Комітету 

Л.Білозір щодо врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України від 23 вересня 2020 року при підготовці до другого 

читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які 

надаються в електронній формі (реєстр. № 2679) шляхом редакційного врахування 

раніше врахованої пропозиції № 52 та часткового врахування раніше врахованої 

пропозиції № 118, а також доповнення підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ; 

- доручити підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур спільно із секретаріатом Комітету здійснити техніко- юридичне 

доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 2679 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 внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг 
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та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній 

формі (реєстр. № 2679) прийняти в другому читанні та в цілому; 

- 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; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету 

адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію народного депутата України – члена Комітету 

Л.Білозір щодо врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України від 23 вересня 2020 року при підготовці до другого 

читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які 

надаються в електронній формі (реєстр. № 2679) шляхом редакційного врахування 

раніше врахованої пропозиції № 52 та часткового врахування раніше врахованої 

пропозиції № 118, а також доповнення підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ. 

2. Доручити підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур спільно із секретаріатом Комітету здійснити техніко- 

юридичне доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 2679 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 внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та 

удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі 

(реєстр. № 2679) прийняти в другому читанні та в цілому. 

4. 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. 

5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету 

адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 1 

народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
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2. 

СЛУХАЛИ:  презентації Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової 

трансформації України М.Федорова, Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації О.Дудченка, директора Директорату регіонального розвитку Міністерства 

цифрової трансформації України В.Бортника «Про результати та плани Мінцифри по 

цифровізації і цифровій трансформації» та «Про деякі проекти цифровізації і цифрової 

трансформації в сфері регіонального розвитку та будівництва». 

Віце-прем'єр-міністр України - Міністра цифрової трансформації України 

М.Федоров повідомив присутнім, що основними цілями Мінцифри до 2024 року є: 

100 % цифровізація всіх державних послуг; покрити 95% території України 

мережею інтернет; навчити 6 мільйонів українців базовим цифровим навичкам; 

збільшити долю ІТ у ВВП нашої держави до 10 %. 

Доповідач звернув увагу на декілька досягнень Мінцифри: 

- створено застосунок «Дія», який вже налічує 5 млн користувачів. У 

застосунку доступні такі цифрові документи: паспорт громадянина України у 

вигляді ID-картки, біометричний закордонний паспорт, картка платника податків 

(РНОКПП), водійське посвідчення; свідоцтво про реєстрацію транспортного 

засобу, страховий поліс транспортного засобу, студентський квиток; довідка 

переселенця (ВПО), свідоцтво про народження вашої дитини. 

Також наразі у застосунку можна отримати наступні послуги: оплата штрафів за 

порушення ПДР, оплата боргів за виконавчими провадженнями, можливість ділитися 

копіями цифрових документів, перевірка дійсності цифрових документів іншої людини; 

- відкрито портал «Дія» за допомогою якого можна отримати такі послуги: 

реєстрація ФОП та ТОВ, отримання будівельних послуг, реєстрація місця 

проживання дитини, єМалятко; 

- введено в дію систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів «Трембіта»; 

- покрито 2700 населених пунктів мережею інтернет вперше та ще в 2600 

населених пунктах покращено її дію; 

- запущено сервіс з підвищення цифрової грамотності населення «Дія. 

Цифрова освіта»; 

- планується запуск «Дія City» – спеціального правового режиму для IT-

індустрій, який дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб в Центральній 

та Східній Європі. 

- завдяки електронним послугам у 2021 році планується заощадити 10 млрд 

грн в державному бюджеті; 

- прийнято Закон України «Про електронні комунікації», який встановлює 

правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного 

спектру, визначає повноваження держави щодо управління та регулювання 

зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних 

і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються 

електронними комунікаційними послугами. 

Заступник Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації О.Дудченко представив основні 
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та будівництва, це такі як: 

- створення системи Єдиного містобудівного кадастру; 

- впровадження, розвиток та підтримка Єдиної Державної Електронної 

системи у сфері будівництва; 

- створення національного адресного реєстру; 

- створення національного реєстру будівель та споруд; 

- оновлення системи ДФРР; 

- створення всеукраїнського громадського бюджету; 

- запуск національного порталу для управління будинком, замовлення, оплати 

та моніторингу надання комунальних послуг онлайн; 

- створення інформаційно-аналітичної системи для Великого будівництва; 

- створення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації 

державної регіональної політики; 

- створення єдиного реєстру балансоутримувачів територій для ефективного 

контролю за їхнім благоустроєм; 

- створення порталу для перевірки доступності інфраструктурних об’єктів і 

сервісів з можливістю прогнозування на 3-5 років; 

- запуск онлайн-платформи громадського обговорення проектів будівництва. 

Директор Директорату регіонального розвитку Міністерства цифрової 

трансформації України В.Бортник поінформував присутніх про головні цілі 

Мінцифри з регіональної цифровізації: 

- налагодити взаємодію між територіальними громадами, містами та областями; 

- підвищити компетенцію співробітників органів місцевого самоврядування; 

- підвищити рівень цифрової грамотності у мешканців громад; 

- створити спільноту регіональних цифрових лідерів; 

- посилити інституційну спроможність громад для цифрової трансформації; 

- розробити стандарти та критерії цифрових рішень для інтероперабельності даних. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації 

України М.Федоров, Заступник Міністра розвитку громад та територій України з 

питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації О.Дудченко, 

директор Директорату регіонального розвитку Міністерства цифрової 

трансформації України В.Бортник. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома презентовану 

інформацію. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________                     А.КЛОЧКО 

 
 

За Секретаря Комітету          ______________                    А.ЗАГОРУЙКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

20 жовтня 2020 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. 

№  2679) із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України  від 23 вересня 2020 року. 

ІI. Організаційні питання 

2. Презентації «Про результати та плани Мінцифри по цифровізації і 

цифровій трансформації» та «Про деякі проекти цифровізації і цифрової 

трансформації в сфері регіонального розвитку та будівництва». 

IІІ. Різне 


