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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Організаційні питання 

1. Про включення до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655 
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від 11.06.2021) та визначення його невідкладним із скороченням строку внесення 

альтернативних законопроектів. 

2. Про делегування представників Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

робочої групи Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з 

попереднього опрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню 

нерухомої культурної спадщини (реєстр. № 4561 від 30.12.2021). 

ІІ. 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. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Організаційні питання 

1. Про включення до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655 

від 11.06.2021) та визначення його невідкладним із скороченням строку внесення 

альтернативних законопроектів. 

2. Про делегування представників Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

робочої групи Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з 

попереднього опрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню 

нерухомої культурної спадщини (реєстр. № 4561 від 30.12.2021). 

ІІ. Різне 

 

 

*** 
 



 3 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про включення до 

порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655 від 11.06.2021) та 

визначення його невідкладним із скороченням строку внесення альтернативних 

законопроектів. 

 В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко зазначив, що з метою пришвидшення 

реформування сфери містобудівної діяльності пропонується: 

- рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого 

Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року № 1164-IX, проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655 від 11.06.2021), 

поданого народними депутатами України О.Шуляк, А.Клочком, Р.Стефанчуком 

та іншими народними депутатами України; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної 

діяльності (реєстр. № 5655 від 11.06.2021), поданий народними депутатами 

України О.Шуляк, А.Клочком, Р.Стефанчуком та іншими народними депутатами 

України, визначити невідкладним, скоротивши наполовину строк внесення 

альтернативних законопроектів; 

- направити даний Висновок Голові Верховної Ради України Д.Разумкову. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої 

статті 23 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого 

Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року № 1164-IX, проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655 від 11.06.2021), 

поданого народними депутатами України О.Шуляк, А.Клочком, Р.Стефанчуком 

та іншими народними депутатами України.  

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частин другої та 

третьої статті 101 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери 

містобудівної діяльності (реєстр. № 5655 від 11.06.2021), поданий народними 

депутатами України О.Шуляк, А.Клочком, Р.Стефанчуком та іншими народними 

депутатами України, визначити невідкладним, скоротивши наполовину строк 

внесення альтернативних законопроектів. 

3. Направити даний Висновок Голові Верховної Ради України 

Д.Разумкову. 



 4 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України (І.Гузь); 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування 

представників Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до робочої групи 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з попереднього 

опрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної 

спадщини (реєстр. № 4561 від 30.12.2021). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Очільниик Комітету запропонував: 

- делегувати до складу робочої групи при Комітеті з питань гуманітарної 

та інформаційної політики з попереднього опрацювання проекту Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 

руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини (реєстр. № 4561 від 

30.12.2021) наступних представників: Л.Білозір, Г.Бондар, Д.Гуріна, О.Дунду, 

А.Клочка, Р.Лозинського, Т.Плачкову, А.Стріхарського, О.Шуляк, І.Юнакова, 

І.Казімірову, В.Коваленка; 

- скерувати це рішення до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу робочої групи при Комітеті з питань гуманітарної 

та інформаційної політики з попереднього опрацювання проекту Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 

руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини (реєстр. № 4561 від 

30.12.2021) наступних представників: 

БІЛОЗІР Ларису Миколаївну – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур; 

БОНДАР Ганну Вячеславівну – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій забудови; 

ГУРІНА Дмитра Олександровича – народного депутата України, члена 

Комітету; 

ДУНДУ Олега Андрійовича – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань будівництва та проектування; 
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КЛОЧКА Андрія Андрійовича – народного депутата України, Голову 

Комітету; 

ЛОЗИНСЬКОГО Романа Михайловича – народного депутата України, 

Першого заступника голови Комітету; 

ПЛАЧКОВУ Тетяну Михайлівну – народного депутата України, члена 

Комітету; 

СТРІХАРСЬКОГО Андрія Петровича – народного депутата України, 

голову підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва; 

ШУЛЯК Олену Олексіївну – народного депутата України, Заступника 

голови Комітету; 

ЮНАКОВА Івана Сергійовича – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі; 

КАЗІМІРОВУ Ірину Ігорівну – заступника керівника секретаріату 

Комітету; 

КОВАЛЕНКА В'ячеслава Миколайовича – головного консультанта 

секретаріату Комітету. 

2. Скерувати це рішення до Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

15 червня 2021 року 

 

І. Організаційні питання 

1. Про включення до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655 

від 11.06.2021) та визначення його невідкладним із скороченням строку внесення 

альтернативних законопроектів. 

2. Про делегування представників Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

робочої групи Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з 

попереднього опрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню 

нерухомої культурної спадщини (реєстр. № 4561 від 30.12.2021). 

ІІ. Різне 


