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СТЕНОГРАМА 
засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування  
15 листопада 2021 року
Веде засідання голова Комітету КЛОЧКО А.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу зареєструватися, хто ще не зареєструвався. 
Шановні колеги, до складу нашого комітету входить 26 народних депутатів. У відповідності до статті 44 Закону України про комітети засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутня більша половина від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. На засіданні присутні 15 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним. Ми розпочинаємо наше засідання. 
Шановні колеги, пропонується прийняти порядок денний за основу. Прошу підтримати і проголосувати. 
За – 15, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, чи є пропозиції до порядку денного? 
Якщо немає, тоді пропонується прийняти порядок денний в цілому. Прошу підтримати і проголосувати. До нас доєдналась пані Лариса. Доєднуйтесь до голосування. Ми дорахуємо ваш голос.  
За – 16, проти – 0, утрималися – 0. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, ми переходимо до нашого  питання порядку денного:  за повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстраційний номер 4298) із зауваженням Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради  України від 4 жовтня 2021 року. 
Надаю слово голові підкомітету Віталію Юрійовичу Безгіну. Прошу сповістити рішення підкомітету. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово. 
Власне, 15 листопада 2021 року за дорученням Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування наш підкомітет зібрався для того, щоб повторно розглянути законопроект номер 4298 безпосередньо з урахуванням зауважень Головного юридичного управління. 
Я спробую говорити простою мовою з приводу того, на чому ґрунтуються їх зауваження. Ключове зауваження юридичної експертизи було на те, що відповідно до частини четвертої статті 118 Конституції України голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. 
Зазначена  конституційна модель призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації, на їх думку, не передбачає особливості регулювання, призначення і звільнення голови МДА як державних службовців, а повноваження Кабінету Міністрів України щодо виборів  кандидатів на посаду голови МДА, так само як і Президента України щодо призначення  таких голів не можуть бути обмежені. 
Одразу зазначу, що якщо казати про дані зауваження, вони не торкаються питання формату державного нагляду, тобто забезпечення законності, які, власне, як були погоджені, так і залишаються погодженими  з місцевим самоврядуванням. Це не стосується безпосередньо питань функціонування, це стосується аспекту державної служби, які є в "Перехідних положеннях", та аспекту призначення.
Також  зазначу, зокрема, що в попередньому розгляді законопроекту в нас були правки від фракції "Батьківщина" від Юлії Володимирівни Тимошенко і від фракції "Європейська солідарність", які, зокрема, передбачали виключити норму про державну службу. Ми, ймовірно, на превеликий жаль, не дослухалися цих рекомендацій колег, але тепер вже, після зауважень юридичного управління, так само будемо, ймовірно, їх враховувати, якщо на те буде воля підкомітету. 
Отже, частиною шостою статті 118 Регламенту Верховної Ради  України встановлено, що в разі, якщо висновки юридичної експертизи редакційного опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого до другого читання чи повторного другого читання, головний комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції членів комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків.
З огляду на наведене підкомітетом з метою врахування висновків юридичної  експертизи,  висловленої  до остаточної редакції законопроекту номер 4298,  подані дві нові пропозиції: врахувати редакційно правку номер 286 та врахувати правку номер 319, що не були предметом розгляду та прийняття рішення на засіданні комітету. А також переглянути відповідне рішення комітету щодо раніше переглянутих пропозицій народних депутатів України, а саме через те, що фактично  ми прибираємо норму про державну службу, нам відповідно треба провести всі інші правки у відповідність, тому мені доведеться знову зачитати багато правок безпосередньо вголос. Тому я прошу, я зараз ковток води зроблю…
Відповідно врахувати раніше враховані частково, враховані редакційно та відхилені пропозиції: від 236 до 239;  242, 243, 247, 250, 265, 294, 296, 298, 300,  301,  304, 305, 320, 361, 392, 442, 444, 459; від 464 до 468; 479, 482, 484; від 499 до 503; від 505 до 508; 1105, 1526, 1540, 1542, 1543, 1550, 1551, 1562; від 1683 до 1689; 1814, 1818, 1877, 1912, 1931, 1945, 1959, 1960, 1961, 1985, 1986, 1988, 1990, 2009.
Врахувати редакційно раніше враховані, враховані частково та відхилені пропозиції, номери:  181, 182, 195, 248, 274, 292, 308, 313, 317, 345, 346, 348, 350, 369,  371, 379, 384, 414, 435, 436, 437, 445, 448, 472, 473, 509, 544, 641, 782, 804, 867, 877, 888, 896, 911, 1106, 1112, 1114, 1534, 1546, 1574, 1610, 1982, 2005, 2029. 
Врахувати частково раніше враховані, враховані редакційно та відхилені пропозиції. Номери: 171, 235, 259, 286, 342, 1958, 2006.
Відхилити раніше враховані, враховані частково та враховані редакційно пропозиції. Номери: 177, 188, 191, 213, 215, 222, 244, 245, 249, 253, 254, 255, 260, 278, 279, 288, 289, 291, 302, 303, 306, 307, 309, 316, 322, 324, 325, 363, 382, 447, 449, 514, 516, 533, 1527, 1528, 1987, 1989, 1993, 1995, 1996; від 2010 по 2018; 2020. 
Прошу підтримати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, переходимо до голосування за озвучену пропозицію паном Віталієм Безгіним. 
Перше голосування. Ставлю дві нові поправки, озвучені паном Віталієм, 287, 319, для врахування редакційно та врахування. Прошу підтримати і проголосувати. Прошу поставити голосування. 
Шановні колеги, прошу підтримати. 
За – 15, проти – 0, утримались… Рішення прийнято. 
І ставлю другу пропозицію, озвучену Віталієм Безгіним. Перегляду потребує 171 правка. Ми проголосуємо з вами одним голосуванням. Нагадаю, що ці поправки потребують перегляду (рішення комітету від 22 вересня 2021 року), і нам треба буде мати більшість голосів від затвердженого складу, треба 14 голосів "за". 
Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати.  
За – 14, проти – 1, утримались – 1. Рішення прийнято. 
Чи бажають виступити члени комітету? 
Колеги, ми завершили з вами обговорення. Є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстраційний номер 4298) прийняти в другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій народного депутата України Віталія Безгіна,  поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного управління від 4 жовтня 2021 року.  
Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування спільно з секретаріатом комітету за наслідками засідання комітету здійснити техніко-юридичне доопрацювання даного законопроекту з метою його підготовки до подання на розгляд Верховної Ради України. 
У разі прийняття проекту Закону за реєстраційним номером 4298 в другому читанні та в цілому парламенту пропонується доручити комітету при підготовці тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної Ради України спільно з Головним юридичним управлінням його техніко-юридичне доопрацювання. 
Рекомендувати парламенту відповідно до статті 119 прим. 1 Регламенту Верховної Ради України застосувати особливу процедуру розгляду даного законопроекту в другому читанні. Визначити доповідачем від комітету при розгляді цього питання народного депутата України Віталія Безгіна.  
Нагадую, що нам треба більшість голосів від затвердженого складу, бо  ми переглядаємо попереднє рішення. Нам треба 14 голосів "за". Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. Прошу поставити голосування. 
14 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, ми переходимо в розділ "Різне". Чи є у членів комітету заяви, оголошення? 
Якщо ні, тоді оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім за роботу сьогодні. Дякую, шановні колеги. 


