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Горбач І.В. – в.о. директора Департаменту дозвільних процедур Державної
архітектурно-будівельної інспекції України;
Даниленко О.Ю. – заступник Голови Секретаріату Асоціації Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та
обласних рад»;
Дзюба О.М. – заступник голови Вишгородської районної ради Київської
області;
Король І.М. – в.о. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції
України;
Кошель О.М. – Генеральний директор Всеукраїнської громадської
організації «Комітет виборців України»;
Линник Н.В. – заступник генерального директора Всеукраїнської
громадської організації «Комітет виборців України»;
Мельчуцький О.Г. – т.в.о. Голови Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, генерал-лейтенант служби цивільного захисту;
Микичак І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я України;
Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України;
Павлюк О.В. – керівник експертної групи розвитку місцевого
самоврядування Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування,
територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою
Міністерства розвитку громад та територій України;
Плукар В.В. – заступник голови Центральної виборчої комісії;
Рудик С.Я. – народний депутат України;
Стець І.Ю. – головний консультант відділу зв’язків з громадськістю
управління комунікації Секретаріату Центральної виборчої комісії;
Щербаченко О.М. – директор Департаменту запобігання надзвичайним
ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
***
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
1. Проект Постанови про посвідчення і нагрудний знак депутата місцевої
ради (реєстр. № 4453, н.д. С.Рудик).
2. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу
Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті ні облік
до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр.
№ 2443, друге читання).
ІІ. Організаційні питання
3. Про створення Робочої групи Комітету з розробки проекту Закону
України щодо реформування сфери поховання та демонополізації ринку
ритуальних послуг.
4. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування у березні 2021 року.
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5. Про обговорення та затвердження Рішення Комітету щодо інформації
Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної архітектурнобудівельної інспекції України з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної
безпеки (за наслідками спільного засідання Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і
Комітету з питань правоохоронної діяльності, яке відбулося 05.02.2021 року).
6. Про інформацію органів державної влади та проектів міжнародної
технічної допомоги стосовно аналізу проблематики законодавчого регулювання
організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 2020
року та пропозиції щодо комплексного вдосконалення виборчого законодавства.
7. Про створення Робочої групи Комітету щодо напрацювання комплексних
змін у виборче законодавство з метою уніфікації механізмів правового
регулювання виборчого процесу в Україні.
ІІІ. Виконання контрольних повноважень
8. Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної
організації влади (станом на 10.02.2021 року).
ІV. Різне
***
СЛУХАЛИ:
Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку
денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої
зауваження та пропозиції до проекту порядку денного.
Очільник Комітету поінформував присутніх, що до Комітету надійшла
значна кількість зауважень до проекту Постанови Верховної Ради України про
посвідчення і нагрудний знак депутата місцевої ради (реєстр. № 4453) як від
Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, так і
від наукових установ та асоціацій органів місцевого самоврядування. Всі вказані
інституції, попри підтримку ідеї щодо необхідності оновлення правового
регулювання видачі посвідчень і нагрудних знаків депутатів місцевих рад,
зауважують, що проект потребує значного техніко-юридичного доопрацювання, не
містить фінансово-економічного обґрунтування, потребує доопрацювання в
частині визнання чинних постанов про посвідчення і нагрудний знак депутата
місцевої ради такими, що втратили чинність, деталізації щодо порядку
використання (терміну дії, форми виготовлення, наведеної інформації) посвідчень
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і нагрудних знаків депутатів місцевих рад тощо. До того ж, вказаний проект
викликає сумніви щодо його відповідності Конституції України. Адже, виходячи із
статті 85 Конституції України, повноваження Верховної Ради України вичерпно
визначені Основним Законом і не передбачають затвердження Парламентом зразків
посвідчень і нагрудних знаків депутата місцевої ради та положення про них.
З огляду на зазначене та враховуючи вимоги частини другої статті 94
Регламенту Верховної Ради України, відповідно до якої висновок комітету, до
предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що
законопроект суперечить положенням Конституції України є підставою для його
повернення, Голова Комітету А.Клочко запропонував відкласти розгляд проекту
Постанови до отримання висновку Комітету з питань правової політики щодо його
відповідності Конституції України.
Пропозицію підтримано.
Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування
щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням
висловленої пропозиції.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням
висловленої пропозиції.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
***
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
1. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу
Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті ні облік
до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр.
№ 2443, друге читання).
ІІ. Організаційні питання
2. Про створення Робочої групи Комітету з розробки проекту Закону
України щодо реформування сфери поховання та демонополізації ринку
ритуальних послуг.
3. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування у березні 2021 року.
4. Про обговорення та затвердження Рішення Комітету щодо інформації
Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної архітектурно-
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будівельної інспекції України з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної
безпеки (за наслідками спільного засідання Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і
Комітету з питань правоохоронної діяльності, яке відбулося 05.02.2021 року).
5. Про інформацію органів державної влади та проектів міжнародної
технічної допомоги стосовно аналізу проблематики законодавчого регулювання
організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 2020
року та пропозиції щодо комплексного вдосконалення виборчого законодавства.
6. Про створення Робочої групи Комітету щодо напрацювання комплексних
змін у виборче законодавство з метою уніфікації механізмів правового
регулювання виборчого процесу в Україні.
ІІІ. Виконання контрольних повноважень
7. Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної
організації влади (станом на 10.02.2021 року).
ІV. Різне
***
1.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань житлової політики та
житлового господарства О.Літвінова про проект Закону України про внесення
змін до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо позачергового
забезпечення житлом осіб, які взяті ні облік до 01 січня 1993 року та проживають
у житлі тимчасового призначення (реєстр. № 2443, друге читання).
Доповідач повідомив, що до розгляду зазначеного законопроекту у другому
читанні підкомітетом з питань житлової політики та житлового господарства
підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 19 поправок і пропозицій, що
надійшли від 11 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких 3 поправки та
пропозиції пропонується врахувати, 7 – врахувати частково, 1 – врахувати
редакційно, 8 – відхилити.
Голова підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства
О.Літвінов запропонував перейти до розгляду вказаних поправок та пропозицій.
Пропозицію підтримано.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства
О.Літвінов оголосив пропозицію підкомітету – відхилити поправки та пропозиції
за №№ 1, 6, 7, 9-11, 17, 19.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
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Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
другому читанні проекту Закону України про внесення зміни до статті 46
Житлового кодексу Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом
осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового
призначення (реєстр. № 2443) прийняти його в другому читанні та в цілому;
- визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України народного депутата України, з питань житлової політики та
житлового господарства О.Літвінова.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про
внесення зміни до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо
позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року
та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр. № 2443) за наслідками
розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому.
2. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України народного депутата України, з питань житлової політики
та житлового господарства О.Літвінова.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
2.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про створення Робочої
групи Комітету з розробки проекту Закону України щодо реформування сфери
поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг.
Доповідач зазначив, що згідно Плану законопроектної роботи Верховної
Ради України на 2021 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України
№ 1165-IX від 2 лютого 2021 року, Комітету доручено розробити проект Закону
України щодо реформування сфери поховання та демонополізації ринку
ритуальних послуг. У зв’язку із зазначеним виникла необхідність створити
відповідну Робочу групу Комітету.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування з розробки проекту Закону України щодо реформування сфери
поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг;
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- призначити співголовами Робочої групи народного депутата України, голову
підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах
територій забудови Г. Бондар, народного депутата України, Голову Комітету Верховної
Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування А. Клочка та народного депутата України,
голову підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва А. Стріхарського;
- доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад,
надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу;
- залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України,
представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади,
а також асоціацій, об’єднань, неурядових організацій, науковців, експертів у сфері
житлової політики;
- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного
депутата України, Секретаря Комітету Д. Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування з розробки проекту Закону України щодо реформування сфери
поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг.
2. Призначити співголовами Робочої групи народного депутата України, голову
підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах
територій забудови Г. Бондар, народного депутата України, Голову Комітету Верховної
Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування А. Клочка та народного депутата України,
голову підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва А. Стріхарського.
3. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад,
надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу.
4. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України,
представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, а
також асоціацій, об’єднань, неурядових організацій, науковців, експертів у сфері
житлової політики.
5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного
депутата України, Секретаря Комітету Д. Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 21 народний депутат України;
«Утримався» – 1 народний депутат України;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
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3.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у березні 2021 року.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород
О.Корнієнко запропонував розглянути на засіданні Комітету 17 березня 2021 року
проект Закону України про парламентську службу (реєстр. № 4530, друге читання).
Пропозицію підтримано.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у
березні 2021 року з урахуванням вказаної пропозиції.
- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим
Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету.
- контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата
України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у
березні 2021 року (додається).
2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим
Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету.
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата
України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 21 народний депутат України;
«Утримався» – 1 народний депутат України;
«Не брали участь у голосуванні» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
4.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Рішення Комітету
щодо інформації Державної служби України з надзвичайних ситуацій та
Державної архітектурно-будівельної інспекції України з питань цивільного
захисту, пожежної та техногенної безпеки (за наслідками спільного засідання
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування і Комітету з питань правоохоронної
діяльності, яке відбулося 05.02.2021 року).
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Доповідач зазначив, що Комітетом за наслідками спільного засідання Комітету
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування і Комітету з питань правоохоронної діяльності, яке
відбулося 05.02.2021 року та із врахуванням пропозицій народних депутатів членівКомітету було підготовлено відповідний проект Рішення Комітету.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету, заступник Міністра внутрішніх справ України А.Геращенко,
в.о. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України І.Король, т.в.о.
Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій О.Мельчуцький; в.о.
директора Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурнобудівельної інспекції України І.Горбач.
У процесі обговорення народні депутати України заслухали інформацію
присутніх представників центральних органів виконавчої влади щодо проблемних
аспектів виконання функцій та законодавчого забезпечення діяльності як
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, так і Державної
архітектурно-будівельної інспекції України в частині здійснення заходів з питань
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.
Секретар Комітету Д.Ісаєнко та народний депутат України – член Комітету
Т.Плачкова запропонували виключити пункти 5, 6 та 7 з проекту Рішення
Комітету.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 21 народний депутат України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір,
Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев,
А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М'ялик, Т.Плачкова, В.Поляк,
М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк);
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України (І.Гузь).
Рішення прийнято.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- інформацію, надану Державною службою України з надзвичайних
ситуацій та Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, взяти до
відома;
- звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо надання
Комітету до 01.03.2021 року інформації:
• про реалізацію кадрової політики в системі державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду, зокрема, щодо перевищення максимального
строку тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою Голови
Державної архітектурно-будівельної інспекції України, встановленого Законом
України «Про державну службу»;
• про заходи, які вживаються Кабінетом Міністрів України з метою
забезпечення якісного реформування та прозорого функціонування системи
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
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• про стан забезпечення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
пожежної та техногенної безпеки під час проведення будівельних робіт,
прийняття об'єктів в експлуатацію, проведення періодичного обстеження
існуючих будівель і споруд
та представлення її на засіданні Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
03.03.2021 року;
- звернутися до Міністра розвитку громад та територій України
О.Чернишова як керівника органу, який є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує,
зокрема, державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку
місцевого самоврядування, державну політику у сфері будівництва,
містобудування, а також забезпечує формування державної політики у сфері
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, з пропозицією щодо надання
Комітету до 01.03.2021 року інформації:
• про хід реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
• про наслідки зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 23
травня 2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю»;
та представлення її на засіданні Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
03.03.2021 року;
- звернутися до Виконуючої обов'язки голови Державної архітектурнобудівельної інспекції України І. Король, яка відповідно до пункту 5 Постанови
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року № 218 «Про ліквідацію
Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» також є Головою комісії з ліквідації
Держархбудінспекції, з пропозицією щодо надання до 01.03.2021 року інформації:
• про стан здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної
архітектурно-будівельної інспекції України;
• про залучення органом державного архітектурно-будівельного контролю
під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката про готовність об'єкта
(торговельного комплексу по вул. Федора Достоєвського, 2-Б/2 у м. Первомайськ)
до експлуатації, представників ДСНС з метою отримання відповідних висновків,
визначених у пункті 26 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 року №461,
та представлення її на засіданні Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
03.03.2021 року;
- Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування в рамках виконання контрольної
функції заслуховувати Державну службу України з надзвичайних ситуацій з
інформацією про результати здійснення відповідно до законодавства
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періодичного обстеження громадських будівель, об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури та об’єктів енергетики.
- Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування у порядку здійснення парламентського
контролю звернутися до центрального органу виконавчої влади, який реалізує
державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду, щодо:
надання копій документів, поданих для прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта, довідки та чек-листа за результатами виїзного
огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта «Нове
будівництво торговельного комплексу за адресою: вул. Федора Достоєвського, 2Б/2, м. Первомайськ, Миколаївської області, клас наслідків (відповідності) СС3,
код об’єкта 2302.1;
проведення перевірки дій головного інспектора будівельного нагляду
інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у
Миколаївській області Н.Заграєнка на предмет дотримання Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України № 461 від 13.04.2011 року, при прийнятті рішення
щодо об’єкта «Нове будівництво торговельного комплексу за адресою: вул.
Федора Достоєвського, 2-Б/2, м. Первомайськ, Миколаївської області, клас
наслідків (відповідності) СС3, код об’єкта 2302.1;
проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження
містобудівної діяльності Управлінням Державної архітектурно-будівельної
інспекції у Миколаївській області;
у разі виявлення порушень ініціювати притягнення винних посадових осіб
до відповідальності;
- Комітету з питань правоохоронної діяльності після спливу терміну надання
пропозицій та поправок невідкладно підготувати проекти Законів про внесення
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення
відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної
та пожежної безпеки (реєстр. № 3931) та про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної
безпеки (реєстр. № 4157) для розгляду Верховною Радою України у другому
читанні;
- Комітету з питань правоохоронної діяльності звернутись до Голови
Верховної Ради щодо включення до порядку денного пленарних засідань
Верховної Ради України в березні 2021 року проектів Законів про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення
відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної
та пожежної безпеки (реєстр. № 3931) та про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної
безпеки (реєстр. № 4157);
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- Комітету з питань правоохоронної діяльності взяти на контроль хід
досудових розслідувань відповідних кримінальних проваджень з щомісячним
інформуванням посадовими особами Національної поліції України про вжиті
заходи та їх результати;
- контроль за виконанням цього рішення покласти на народного депутата
України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію, надану Державною службою України з надзвичайних
ситуацій та Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, взяти до
відома.
2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо надання
Комітету до 01.03.2021 року інформації:
– про реалізацію кадрової політики в системі державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду, зокрема, щодо перевищення максимального
строку тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою Голови
Державної архітектурно-будівельної інспекції України, встановленого Законом
України «Про державну службу»;
– про заходи, які вживаються Кабінетом Міністрів України з метою
забезпечення якісного реформування та прозорого функціонування системи
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
– про стан забезпечення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
пожежної та техногенної безпеки під час проведення будівельних робіт,
прийняття об'єктів в експлуатацію, проведення періодичного обстеження
існуючих будівель і споруд
та представлення її на засіданні Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
03.03.2021 року.
3. Звернутися до Міністра розвитку громад та територій України
О.Чернишова як керівника органу, який є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує,
зокрема, державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку
місцевого самоврядування, державну політику у сфері будівництва,
містобудування, а також забезпечує формування державної політики у сфері
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, з пропозицією щодо надання
Комітету до 01.03.2021 року інформації:
– про хід реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
– про наслідки зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 23
травня 2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю»
та представлення її на засіданні Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
03.03.2021 року.
4. Звернутися до Виконуючої обов'язки голови Державної архітектурнобудівельної інспекції України І. Король, яка відповідно до пункту 5 Постанови
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року № 218 "Про ліквідацію
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Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" також є Головою комісії з ліквідації
Держархбудінспекції, з пропозицією щодо надання до 01.03.2021 року інформації:
– про стан здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної
архітектурно-будівельної інспекції України;
– про залучення органом державного архітектурно-будівельного контролю
під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката про готовність об'єкта
(торговельного комплексу по вул. Федора Достоєвського, 2-Б/2 у м. Первомайськ)
до експлуатації, представників ДСНС з метою отримання відповідних висновків,
визначених у пункті 26 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 року № 461,
та представлення її на засіданні Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
03.03.2021 року.
5. Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в рамках виконання
контрольної функції заслуховувати Державну службу України з надзвичайних
ситуацій з інформацією про результати здійснення відповідно до законодавства
періодичного обстеження громадських будівель, об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури та об’єктів енергетики.
6. Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у порядку здійснення
парламентського контролю звернутися до центрального органу виконавчої влади,
який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного
контролю та нагляду, щодо:
надання копій документів, поданих для прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта, довідки та чек-листа за результатами виїзного
огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта «Нове
будівництво торговельного комплексу за адресою: вул. Федора Достоєвського, 2Б/2, м. Первомайськ, Миколаївської області, клас наслідків (відповідності) СС3,
код об’єкта 2302.1;
проведення перевірки дій головного інспектора будівельного нагляду
інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у
Миколаївській області Н. Заграєнка на предмет дотримання Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України № 461 від 13.04.2011 року, при прийнятті рішення
щодо об’єкта «Нове будівництво торговельного комплексу за адресою: вул.
Федора Достоєвського, 2-Б/2, м. Первомайськ, Миколаївської області, клас
наслідків (відповідності) СС3, код об’єкта 2302.1;
проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження
містобудівної діяльності Управлінням Державної архітектурно-будівельної
інспекції у Миколаївській області;
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у разі виявлення порушень ініціювати притягнення винних посадових осіб
до відповідальності.
7. Комітету з питань правоохоронної діяльності після спливу терміну
надання пропозицій та поправок невідкладно підготувати проекти Законів про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань
техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 3931) та про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу
України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної
та пожежної безпеки (реєстр. № 4157) для розгляду Верховною Радою України у
другому читанні.
8. Комітету з питань правоохоронної діяльності звернутись до Голови
Верховної Ради щодо включення до порядку денного пленарних засідань
Верховної Ради України в березні 2021 року проектів Законів про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення
відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної
та пожежної безпеки (реєстр. № 3931) та про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної
безпеки (реєстр. № 4157).
9. Комітету з питань правоохоронної діяльності взяти на контроль хід
досудових розслідувань відповідних кримінальних проваджень з щомісячним
інформуванням посадовими особами Національної поліції України про вжиті
заходи та їх результати.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на народного депутата
України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 21 народний депутат України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір,
Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев,
А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М'ялик, Т.Плачкова, В.Поляк,
М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк);
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України (І.Гузь).
Рішення прийнято.
5.
СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Центральної виборчої комісії
В.Плукара та Голови правління Всеукраїнської громадської організації
«Громадянська мережа «ОПОРА» О.Айвазовської стосовно аналізу проблематики
законодавчого регулювання організації підготовки та проведення місцевих
виборів в Україні 25 жовтня 2020 року та пропозиції щодо комплексного
вдосконалення виборчого законодавства.
Доповідачами було відзначено, що попри чисельні внутрішні та зовнішні
виклики, місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня 2020 року, були в цілому добре

15
проведені, що дало змогу громадянам України вільно брати участь у всіх етапах
виборчого процесу.
Водночас В.Плукар та О.Айвазавська звернули увагу на цілий ряд недоліків
виборчого законодавства, які потребують відповідного врегулювання, зокрема у
таких сферах, як: реалізація активного та пасивного виборчого права; виборчі
комісії, порядок їх формування та організація діяльності; застосування виборчих
систем з місцевих виборів, територіальна організація виборів; правове
регулювання агітації; встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
відповідальність за порушення виборчого законодавства; проведення виборів у
період дії карантину; позапартійне незалежне спостереження за виборами;
фінансування виборчих кампаній, контроль та звітність за використанням
виборчих фондів.
Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів,
референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко
поінформувала присутніх, що до Комітету також надійшли рекомендації Конгресу
місцевих та регіональних влад Ради Європи, Координатора проектів ОБСЄ в
Україні, Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні, Національного
демократичного інституту (NDI) в Україні та Всеукраїнської громадської
організації «Комітет виборців України» щодо комплексного вдосконалення
виборчого законодавства.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету Заступник Голови Центральної виборчої комісії В.Плукар;
Голова правління Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа
«ОПОРА» О.Айвазовська.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- інформацію Центральної виборчої комісії та Голови правління
Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА»
О.Айвазовської стосовно аналізу проблематики законодавчого регулювання
організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 2020
року та рекомендації Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи,
Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародної фундації виборчих систем
(IFES) в Україні, Національного демократичного інституту (NDI) в Україні та
Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» щодо
комплексного вдосконалення виборчого законодавства взяти до відома;
- підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої
демократії здійснити узагальнення даної інформації з метою її врахування при
підготовці пропозицій щодо комплексного вдосконалення виборчого
законодавства;
- контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря
Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Центральної виборчої комісії та Голови правління
Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа "ОПОРА"»
О.Айвазовської стосовно аналізу проблематики законодавчого регулювання
організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні

16
25 жовтня 2020 року та рекомендації Конгресу місцевих та регіональних влад Ради
Європи, Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародної фундації виборчих
систем (IFES) в Україні, Національного демократичного інституту (NDI) в Україні
та Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» щодо
комплексного вдосконалення виборчого законодавства взяти до відома.
2. Підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм
безпосередньої демократії здійснити узагальнення даної інформації з метою її
врахування при підготовці пропозицій щодо комплексного вдосконалення
виборчого законодавства.
3. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря
Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
6.
СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету
з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії
А.Загоруйко про створення Робочої групи Комітету щодо напрацювання
комплексних змін у виборче законодавство з метою уніфікації механізмів
правового регулювання виборчого процесу в Україні.
А.Загоруйко зазначила, що задля врегулювання недоліків у виборчому
законодавстві виникла необхідність у створенні Робочої групи Комітету щодо
напрацювання комплексних змін у виборче законодавство з метою уніфікації
механізмів правового регулювання виборчого процесу в Україні.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування щодо напрацювання комплексних змін у виборче законодавство з
метою уніфікації механізмів правового регулювання виборчого процесу в Україні;
- визначити співголовами Робочої групи Заступника Голови Комітету,
голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої
демократії А.Загоруйко та Голову Комітету А.Клочка;
- залучити (за згодою) до участі в Робочій групі народних депутатів України
– членів Комітету, інших народних депутатів України, представників державних
органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів Комітету,
неурядових організацій, науковців та експертів у сфері виборчого права;
- доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад та
надати право, у разі необхідності, вносити зміни до нього;
- контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на секретаря
Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка.
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УХВАЛИЛИ:
1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування щодо напрацювання комплексних змін у виборче
законодавство з метою уніфікації механізмів правового регулювання виборчого
процесу в Україні.
2. Визначити співголовами Робочої групи Заступника Голови Комітету,
голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої
демократії А.Загоруйко та Голову Комітету А.Клочка.
3. Залучити (за згодою) до участі в Робочій групі народних депутатів
України – членів Комітету, інших народних депутатів України, представників
державних органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів
Комітету, неурядових організацій, науковців та експертів у сфері виборчого права.
4. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад
та надати право, у разі необхідності, вносити зміни до нього.
5. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на секретаря
Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 17 народних депутатів України;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
***
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.
***
7.
СЛУХАЛИ:
інформацію Заступника Міністра розвитку громад та
територій України В.Негоди про моніторинг реформи місцевого самоврядування
та територіальної організації влади (станом на 10.02.2021 року).
Доповідач зазначив, що Міністерством розвитку громад та територій
України був проведений моніторинг реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади.
В.Негода поінформував присутніх про наступні результати проведеного
моніторингу:
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- в результаті прийняття 12 червня 2020 року Кабінетом Міністрів України
24 розпоряджень щодо визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад було утворено 1469 громад;
- у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Постанови «Про
утворення та ліквідацію районів» № 807-ІХ від 17.07.2020 р. утворено 136 районів,
на базі яких обрано 119 районних рад та відповідно119 районних державних
адміністрацій утворено Кабінетом Міністрів України, з яких: 101 – сформовано на
базі існуючих адміністрацій; 13 – утворено в центрах районів, де раніше районних
державних адміністрацій не було, 5 – не зазнали змін через збереження територій
їх юрисдикції без істотних змін;
- потреба на фінансування районних рад в розрахунку чисельності апарату
8 осіб, становить 747 млн грн. на рік;
- 29 районних рад затвердили свій штатний розпис з більш ніж одним
заступником голови;
- 19,3 одиниці – середня штатна чисельність працівників у одній районній раді;
- 97,7% об’єктів спільної власності громад району перейшли до комунальної
власності територіальних громад;
- надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів територіальних
громад зросло з 28,6 млрд. грн у 2019 році – до 54 млрд грн у 2020 році (враховано
об’єднанні територіальні громади, які мали прямі міжбюджетні відносини з
Державним бюджетом);
- лише 508 територіальних громад мають центри надання адміністративних
послуг.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України –
члени Комітету, заступник Міністра розвитку громад та територій України В.Негода.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- інформацію Міністерства розвитку громад та територій України про
Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
влади взяти до відома;
- рекомендувати Міністерству розвитку громад та територій України
продовжувати відслідковувати перебіг реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, розширивши критерії моніторингу в частині
аналізу впровадження реформи децентралізації в сфері освіти, охорони здоров’я,
надзвичайних ситуацій, розвитку інституту старост тощо.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Міністерства розвитку громад та територій України про
Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
влади взяти до відома.
2. Рекомендувати Міністерству розвитку громад та територій України
продовжувати відслідковувати перебіг реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, розширивши критерії моніторингу в частині
аналізу впровадження реформи децентралізації в сфері освіти, охорони здоров’я,
надзвичайних ситуацій, розвитку інституту старост тощо.
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На момент голосування на засіданні присутні 14 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Різне
***
Голова Комітету А.Клочко запропонував визначити дату комітетського
круглого столу «Нова редакція Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» через призму Європейської хартії місцевого самоврядування» 1 березня.
Початок заходу анонсувати о 13:00.
Пропозицію підтримано.
***
Голова Комітету А.Клочко нагадав присутнім, що 18 лютого 2021 року о
15:15 відбудеться круглий стіл на тему «Староста в громаді: статус, мета та
завдання». Захід пройде в режимі онлайн-трансляції на офіційному веб-сайті
Комітету, Facebook-сторінці та Youtube-каналі Комітету.
Інформацію взято до відома.
***
Очільник Комітету поінформував присутніх, що 23-25 лютого 2021 року
Програма USAID РАДА проведе Дні парламенту на Волині – серію заходів,
спрямованих на підвищення обізнаності волинян щодо діяльності Верховної Ради
та налагодження співпраці між депутатами та виборцями.
В рамках Днів парламенту на Волині 24 лютого о 14:00 відбудеться онлайндискусія «Діалог парламентарів та місцевих громад для спільного порядку
денного». Захід проводиться в межах ініціативи «Модельний комітет» Програми
USAID РАДА за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування.
Голова Комітету А.Клочко запропонував делегувати на даний захід від
Комітету заступника Голови Комітету І.Гузя та голову підкомітету з питань
регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова.
Пропозицію підтримано.
Голова Комітету

______________

А.КЛОЧКО

Секретар Комітету

______________

Д.ІСАЄНКО

За Секретаря Комітету

______________

А.ЗАГОРУЙКО
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ
17 лютого 2021 року
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
1. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу
Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті ні облік
до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення (реєстр.
№ 2443, друге читання).
ІІ. Організаційні питання
2. Про створення Робочої групи Комітету з розробки проекту Закону
України щодо реформування сфери поховання та демонополізації ринку
ритуальних послуг.
3. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування у березні 2021 року.
4. Про обговорення та затвердження Рішення Комітету щодо інформації
Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної архітектурнобудівельної інспекції України з питань цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки (за наслідками спільного засідання Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування і Комітету з питань правоохоронної діяльності, яке відбулося
05.02.2021 року).
5. Про інформацію органів державної влади та проектів міжнародної
технічної допомоги стосовно аналізу проблематики законодавчого регулювання
організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 2020
року та пропозиції щодо комплексного вдосконалення виборчого законодавства.
6. Про створення Робочої групи Комітету щодо напрацювання комплексних
змін у виборче законодавство з метою уніфікації механізмів правового
регулювання виборчого процесу в Україні.
ІІІ. Виконання контрольних повноважень
7. Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної
організації влади (станом на 10.02.2021 року).
ІV. Різне

