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Демченко В.С. – юрист правового департаменту Виконавчої дирекції
Всеукраїнської асоціації громад;
Козачок Я.В. – генеральний директор Директорату з питань регіональної
політики Офісу Президента України;
Любченко П.М. – Член Центральної виборчої комісії;
Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту політики
міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України;
Мостовік С.І. – головний консультант відділу кадрового адміністрування
Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента України;
Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження
децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування «Асоціація міст України»;
Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України;
Нікітчин С.О. – заступник директора департаменту - начальник відділу
супроводу проектів цифрової трансформації Департаменту координації
проектів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації
України;
Прибитько С.В. – керівник експертної групи мобільного ШСД
Міністерства цифрової трансформації України;
Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку
місцевого
самоврядування,
територіальної
організації
влади
та
адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та
територій України;
Шелест О.В. – заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку
цифрової інфраструктури.
***
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
1. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Іршави
Хустського району Закарпатської області (реєстр. №6152, КМУ, Д.Шмигаль).
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з
прийняттям Закону України “Про всеукраїнський референдум” (реєстр. №5875,
КМУ, Д.Шмигаль).
3. Проект Закону про внесення змін до пункту 6-1 Розділу V Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення
конституційного права територіальних громад на місцеве самоврядування
(реєстр. №5504, н.д. С.Гривко, А.Остапенко).
4. Проект Закону про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві
положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо
спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр.
№5811, друге читання).
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5. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” щодо проведення дистанційних засідань (реєстр.
№5817, н.д. Р.Лозинський).
ІІ. Організаційні питання
6. Про подання Президента України В.Зеленського щодо дострокового
припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної
виборчої комісії В.Греня.
7. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до
проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік.
8. Про делегування представників Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування до складу робочої групи Комітету з питань правової політики
щодо законодавчого врегулювання лобістської діяльності.
9. Про створення та визначення предметів відання підкомітетів Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування.
10. Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування.
11. Про розподіл обов’язків між Першим заступником та заступниками
Голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
ІІІ. Різне
***
Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про тимчасову
відсутність на засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію –
визначити секретарем засідання голову підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна.
Очільник Комітету поставив на голосування вказане питання.
На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 18 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України.
Пропозицію підтримано.
***
СЛУХАЛИ:
Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом
порядку денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу.
УХВАЛИЛИ:
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Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу.
На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 19 народних депутатів України
«Утримався» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої
зауваження та пропозиції до проекту порядку денного.
Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда
запропонував змінити черговість розгляду питань порядку денного.
Пропозицію підтримано.
Голова Комітету А.Клочко запропонував включити до проекту порядку
денного питання про увільнення народного депутата України Корнієнка
Олександра Сергійовича з посади голови підкомітету з питань організації
державної влади, державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування, державних символів та нагород
Пропозицію підтримано.
Голова підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного
контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві В.Іванов
запропонував у розділі «Організаційні питання» обговорити питання щодо
неналежного виконання посадових обов’язків заступником керівника
секретаріату Комітету І.Казіміровою.
Пропозицію підтримано.
Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо
прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням
висловлених пропозицій.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням
висловлених пропозицій.
На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
***
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
1. Проект Закону про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві
положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо
спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр.
№5811, друге читання).
ІІ. Організаційні питання
2. Про подання Президента України В.Зеленського щодо дострокового
припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної
виборчої комісії В.Греня.
ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
3. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Іршави
Хустського району Закарпатської області (реєстр. №6152, КМУ, Д.Шмигаль).
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з
прийняттям Закону України “Про всеукраїнський референдум” (реєстр. №5875,
КМУ, Д.Шмигаль).
5. Проект Закону про внесення змін до пункту 6-1 Розділу V Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення
конституційного права територіальних громад на місцеве самоврядування
(реєстр. №5504, н.д. С.Гривко, А.Остапенко).
6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” щодо проведення дистанційних засідань (реєстр.
№5817, н.д. Р.Лозинський).
ІV. Організаційні питання
7. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до
проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік.
8. Про делегування представників Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування до складу робочої групи Комітету з питань правової політики
щодо законодавчого врегулювання лобістської діяльності.
9. Про створення та визначення предметів відання підкомітетів Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування.
10. Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування.
11. Про розподіл обов’язків між Першим заступником та заступниками
Голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
12. Про увільнення народного депутата України Корнієнка Олександра
Сергійовича з посади голови підкомітету з питань організації державної влади,
державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних
символів та нагород.
13. Про обговорення питання щодо неналежного виконання посадових
обов’язків заступником керівника секретаріату Комітету І.Казіміровою.
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V. Різне
***
1.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань будівництва та
проектування О.Дунди про проект Закону України про внесення зміни до
розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності” щодо спрощення розміщення технічних засобів
електронних комунікацій (реєстр. №5811, друге читання).
Доповідач повідомив присутнім, що до розгляду зазначеного
законопроекту у другому читанні підкомітетом з питань будівництва та
проектування підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 8 поправок і
пропозицій, що надійшли від 8 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких 1
поправку пропонується врахувати, 2 – врахувати редакційно, 5 – врахувати
частково.
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.
Голова підкомітету О.Дунда запропонував:
- врахувати поправку за № 1;
- врахувати редакційно поправки за №№ 2, 3;
- врахувати частково поправки за №№ 4, 5, 6, 7, 8.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції.
На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 19 народних депутатів України;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого
читання проект Закону України про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві
положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо
спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. №
5811) прийняти 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
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України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання;
- визначити доповідачем від Комітету при розгляді питання на
пленарному засіданні Верховної Ради України Голову Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування А.Клочка.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України підготовлений до
другого читання проект Закону України про внесення зміни до розділу V
"Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" щодо спрощення розміщення технічних засобів електронних
комунікацій (реєстр. № 5811) прийняти в другому читанні та в цілому.
2. 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.
3. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді питання на
пленарному засіданні Верховної Ради України Голову Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування А.Клочка.
На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 19 народних депутатів України;
«Утримався» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
2.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про подання
Президента України В.Зеленського щодо дострокового припинення
повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії
В.Греня.
Доповідач нагадав присутнім, що до Верховної Ради України 21 травня
2021 року надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про
дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена
Центральної виборчої комісії Греня Віталія Вячеславовича у зв’язку з
набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого його було
притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане
з корупцією, зокрема, за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення
з іншими видами діяльності.
Зазначене подання вже було предметом розгляду на засіданні Комітету 2
червня 2021 року, однак, його розгляд було перенесено, зважаючи на
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необхідність додаткового вивчення. Відповідне рішення було прийнято, в тому
числі, з огляду на те, що на засіданні Комітету В.Грень повідомив про наявність
судового процесу, який, на його думку, унеможливлює розгляд даного питання
Комітетом.
Очільник Комітету зазначив, що з метою отримання більш повної
інформації Комітет звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням
поінформувати Комітет про стан розгляду справи, про яку інформував В.Грень
на засіданні Комітету 2 червня.
За інформацією Центральної виборчої комісії від 29 жовтня 2021 року
мова йде про адміністративну справу за позовом Греня Віталія Вячеславовича
до заступника Голови ЦВК Плукаря Віталія Володимировича. Предмет
зазначеного позову: визнання протиправними дій заступника Голови ЦВК щодо
внесення Президентові України подання про дострокове припинення
повноважень шляхом звільнення з посади члена ЦВК В.Греня; зобов`язання
заступника Голови ЦВК письмово проінформувати Президента України про
відсутність підстав для дострокового припинення повноважень члена ЦВК
В.Греня.
Станом на сьогодні інформація про прийняття судом рішення по суті
даного спору у Єдиному державному реєстрі судових рішень та на порталі
«Судова влада України» відсутня.
Також Голова Комітету звернув увагу присутніх на те, що законність
подання, яке розглядається на засіданні Комітету, В.Гренем під сумнів не
ставиться та в суді не оскаржується.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету, Член Центральної виборчої комісії В.Грень;
генеральний директор Директорату з питань регіональної політики Офісу
Президента України Я.Козачок.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 21 частини
першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 6, частини першої,
пункту 10 частини четвертої і частини десятої статті 30 Закону України «Про
Центральну виборчу комісію» звільнити з посади члена Центральної виборчої
комісії Греня Віталія Вячеславовича, достроково припинивши його
повноваження;
- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України «Про звільнення Греня В.В. з посади члена Центральної виборчої
комісії»;
- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України «Про звільнення Греня В.В. з посади члена
Центральної виборчої комісії» в цілому;
- співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання
визначити народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка.
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УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 21
частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 6,
частини першої, пункту 10 частини четвертої і частини десятої статті 30 Закону
України «Про Центральну виборчу комісію» звільнити з посади члена
Центральної виборчої комісії Греня Віталія Вячеславовича, достроково
припинивши його повноваження.
2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України «Про звільнення Греня В.В. з посади члена Центральної виборчої
комісії».
3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України «Про звільнення Греня В.В. з посади члена
Центральної виборчої комісії» в цілому.
4. Співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання
визначити народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати
України – члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 18 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України;
«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
3.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та
територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України
про зміну і встановлення меж міста Іршави Хустського району Закарпатської
області (реєстр. №6152, КМУ, Д.Шмигаль).
Доповідач повідомив, що зазначений проект Постанови внесений з метою
упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та
юридичного закріплення меж міста Іршави Хустського району Закарпатської
області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та
сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного
використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та
історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних
ділянок та землекористувачів.
Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Іршави
Хустського району Закарпатської області, збільшивши територію міста на 379,8
гектара земель, і затвердити територію міста Іршави Хустського району
Закарпатської області загальною площею 885,7 гектара земель.
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Іршава
Хустського району Закарпатської області погоджено Іршавською міською,
Закарпатською обласною радами, Іршавською районною державною
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адміністрацією та отримав позитивний висновок державної експертизи
землевпорядної документації Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру.
Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету –
рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради
України про зміну і встановлення меж міста Іршави Хустського району
Закарпатської області (реєстр. № 6152 від 08.10.2021), поданий Кабінетом
Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому.
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:
- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної
Ради України про зміну і встановлення меж міста Іршави Хустського району
Закарпатської області (реєстр. № 6152 від 08.10.2021), поданий Кабінетом
Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому;
- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з
питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування
В.Безгіна.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної
Ради України про зміну і встановлення меж міста Іршави Хустського району
Закарпатської області (реєстр. № 6152 від 08.10.2021), поданий Кабінетом
Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому.
2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України Комітет визначив народного депутата України, голову
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування В.Безгіна.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати
України – члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 18 народних депутатів України;
«Не брали участі в голосуванні» – 4 народний депутат України.
Рішення прийнято.
4.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону
України про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям
Закону України “Про всеукраїнський референдум” (реєстр. №5875, КМУ,
Д.Шмигаль).
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Доповідач нагадав, що на попередньому засіданні Комітету розгляд
вказаного питання було відкладено, оскільки за інформацією заступника
Міністра юстиції України до Парламенту згідно з Регламентом Верховної Ради
України повинні були надійти відповідні супровідні документи до проекту.
Очільник Комітету поінформував присутніх, що до Апарату Верховної
Ради України надійшли вказані документи, але вони не відповідають нормам
Регламенту Верховної Ради України, оскільки запропоновано замінити лише
електронний файл порівняльної таблиці на офіційному веб-сайті Парламенту.
Однак, згідно Регламенту Верховної Ради України в розпорядженні Верховної
Ради України повинен бути паперовий оригінал як законопроекту, так і
порівняльної таблиці. Наразі Апарат Верховної Ради України готує відмову по
цьому проханню.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- звернутися з листом до Кабінету Міністрів України із пропозицією
скористатися передбаченим статтею 104 Регламенту Верховної Ради України
правом на відкликання проекту Закону про внесення змін до деяких законів
України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про всеукраїнський
референдум" (реєстр. № 5875) та привести порівняльну таблицю законопроекту
з реєстр. № 5875 у відповідність до тексту цього законопроекту, узгодивши їх
положення між собою та із Законом України "Про всеукраїнський референдум";
- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на
народного депутата України, голову підкомітету з питань виборів,
референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника Голови
Комітету А.Загоруйко.
УХВАЛИЛИ:
1. Звернутися з листом до Кабінету Міністрів України із пропозицією
скористатися передбаченим статтею 104 Регламенту Верховної Ради України
правом на відкликання проекту Закону про внесення змін до деяких законів
України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про всеукраїнський
референдум" (реєстр. № 5875) та привести порівняльну таблицю законопроекту
з реєстр. № 5875 у відповідність до тексту цього законопроекту, узгодивши їх
положення між собою та із Законом України "Про всеукраїнський референдум".
2. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на
народного депутата України, голову підкомітету з питань виборів,
референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника Голови
Комітету А.Загоруйко.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати
України – члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 16 народних депутатів України;
«Утримались» – 3 народні депутати України;
«Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України.
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Рішення прийнято.
5.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект
Закону України про внесення змін до пункту 6-1 Розділу V Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення конституційного
права територіальних громад на місцеве самоврядування (реєстр. №5504, н.д.
С.Гривко, А.Остапенко).
Доповідач зазначив, що за визначенням суб’єктів права законодавчої
ініціативи зазначений законопроект внесений з метою утвердження та
реалізації на практиці конституційного права територіальних громад на місцеве
самоврядування, шляхом включення у порядок об’єднання територіальних
громад додаткових положень, які забезпечать обов’язкове залучення
територіальних громад та їх жителів (безпосередньо або через обрані ними
представницькі органи) у процес об’єднання громад, а також забезпечать
врахування волевиявлення членів територіальної громади під час прийняття
рішень, які стосуються об’єднання цієї територіальної громади з іншими
громадами.
Голова підкомітету поінформував, що Головне науково-експертне
управління Апарату Верховної Ради України висловлює низку зауважень до
поданого законопроекту та вказує, що не може підтримати запропоновані у
проекті новели, оскільки відповідно до чинного припису підпункту 1 пункту 6 1
Розділу V Закону «у день набуття повноважень сільською, селищною, міською
радою, обраною територіальною громадою, територія якої затверджена
Кабінетом Міністрів України припиняються повноваження сільських,
селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних
територіальними громадами, територія яких включена до території
сформованої територіальної громади». Отже, відповідні органи місцевого
самоврядування нині припинили своє існування за результатами місцевих
виборів 2020 року, а тому продовження ними здійснення своїх повноважень та
визначення нових правил їх функціонування неможливе.
Також В.Безгін звернув увагу, що на день внесення законопроекту з
реєстр. №5504 до Верховної Ради України 18 травня 2021 року повноваження
сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських
голів, про яких йдеться у даному законопроекті та які представляли
розформовані територіальні громади, було припинено внаслідок проведення 25
жовтня 2020 року перших місцевих виборів у сільських, селищних та міських
територіальних громадах, територія яких була затверджена Кабінетом
Міністрів України відповідно до абзацу першого пункту 7 1 розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Обрані на вказаних виборах сільські, селищні,
міські ради та сільські, селищні, міські голови є правонаступниками раніше
діючих на відповідних територіях органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, а строк їх повноважень згідно статті 141 Конституції України
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складає п’ять років. Вищенаведені обставини унеможливлюють реалізацію
положень, запропонованих у законопроекті з реєстр. № 5504.
Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету –
запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України про внесення змін до пункту 61 Розділу V Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення конституційного права
територіальних громад на місцеве самоврядування (реєстр. № 5504), внесений
народними депутатами України С.Гривком та А.Остапенком, за наслідками
розгляду в першому читанні відхилити.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до пункту 61 Розділу V Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо забезпечення конституційного права
територіальних громад на місцеве самоврядування (реєстр. № 5504), внесений
народними депутатами України С.Гривком та А.Остапенком, за наслідками
розгляду в першому читанні відхилити;
- співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України із зазначеного питання визначити народного депутата України, голову
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування В.Безгіна.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту другого
частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону
України про внесення змін до пункту 61 Розділу V Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення конституційного права
територіальних громад на місцеве самоврядування (реєстр. № 5504), внесений
народними депутатами України С.Гривком та А.Остапенком, за наслідками
розгляду в першому читанні відхилити.
2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України із зазначеного питання визначити народного депутата України, голову
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування В.Безгіна.
На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
6.
СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету
Р.Лозинського про проект Закону України про внесення змін до Закону України
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“Про місцеве самоврядування в Україні” щодо проведення дистанційних
засідань (реєстр. №5817, н.д. Р.Лозинський).
Доповідач повідомив, що зазначений законопроект внесений з метою
забезпечення ефективного функціонування органів місцевого самоврядування
шляхом надання їм можливості проводити дистанційні засідання та розглядати
без певних обмежень питання, необхідні для забезпечення життєдіяльності
територіальних громад з одночасним забезпеченням принципу гласності таких
засідань шляхом їх прямої трансляції через офіційний веб-сайт в режимі
реального часу.
Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету –
запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» щодо проведення дистанційних засідань (реєстр. №5817), внесений
народним депутатом України Р.Лозинським, за наслідками розгляду в першому
читанні прийняти за основу та в цілому з врахуванням пропозиції Комітету
такого змісту:
«Назву, преамбулу та пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Закон України про внесення змін до пункту 111 розділу V Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо проведення
дистанційних засідань
Верховна Рада України постановляє:
1. У пункті 111 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із
наступними змінами):
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) пленарні засідання сільських, селищних, міських, районних у місті (у
разі їх утворення), районних, обласних рад, засідання виконавчих комітетів
сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад,
постійних та тимчасових контрольних комісій рад, президій (колегій) районних,
обласних рад можуть проводитися в режимі відеоконференції (дистанційне
засідання), крім питань, що потребують таємного голосування»;
2) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) порядки проведення зазначених у підпункті 1 цього пункту
дистанційних засідань визначаються відповідно у регламенті ради, регламенті
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її
утворення) ради, положенні про постійні комісії ради, положенні про президію
(колегію) районної, обласної ради»;
3) підпункт 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«дотримання принципу гласності шляхом прямої трансляції
дистанційного засідання на офіційному веб-сайт відповідної ради або з
використанням іншого способу відкритого доступу до прямої трансляції такого
засідання»;
3) підпункт 4, абзац перший підпункту 5 і підпункт 6 виключити».
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Членами Комітету було взято до відома, що:
- Комітет з питань цифрової трансформації у висновку до законопроекту
не заперечує проти зняття обмежень на перелік питань, які можуть
розглядатися на пленарних засіданнях у режимі відеоконференції або
аудіоконференції (дистанційного засідання) в період карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України, та пропонує за наслідками розгляду в першому
читанні законопроект прийняти за основу;
- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у висновку до законопроекту ставить під сумнів відмову від будь-яких
обмежень щодо кола питань, які можуть включатися до порядку денного
дистанційних засідань місцевих рад, та вважає, що такий підхід може призвести
до переведення роботи органів місцевого самоврядування по суті на постійний
дистанційний режим. Також вказується на певні недоліки термінології, вжитої у
законопроекті, в частині використання непередбаченого чинними законами
терміну «постійні депутатські комісії» та відсутності згадки про районні в місті
(у разі їх створення) ради;
- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України» підтримує зняття обмежень на питання, які можна включати до
порядку денного дистанційних засідань колегіальних органів місцевого
самоврядування, оскільки, з огляду на тривалість карантину, чинна норма стала
перешкодою для нормального і своєчасного розгляду питань у такому форматі.
Водночас у листі Асоціації зазначається, що не всі органи місцевого
самоврядування малих територіальних громад мають можливість без проблем
забезпечити он-лайн трансляцію дистанційних засідань і, зважаючи на дану
обставину, пропонується редакція відповідних положень законопроекту.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини
першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект
Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо проведення дистанційних засідань (реєстр.
№5817), внесений народним депутатом України Р.Лозинським, за наслідками
розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з врахуванням
пропозиції Комітету, що були озвучені В.Безгіним;
- у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 5817 в другому читанні та в
цілому, Верховній Раді України пропонується доручити Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису
Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним
управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне
доопрацювання;
- співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України із зазначеного питання визначити народного депутата України, голову
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підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування В.Безгіна.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1
частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради
України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» щодо проведення дистанційних засідань
(реєстр. №5817), внесений народним депутатом України Р.Лозинським, за
наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з
врахуванням пропозиції Комітету такого змісту:
«Назву, преамбулу та пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Закон України про внесення змін до пункту 111 розділу V Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо проведення
дистанційних засідань
Верховна Рада України постановляє:
1. У пункті 111 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із
наступними змінами):
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) пленарні засідання сільських, селищних, міських, районних у місті (у
разі їх утворення), районних, обласних рад, засідання виконавчих комітетів
сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад,
постійних та тимчасових контрольних комісій рад, президій (колегій) районних,
обласних рад можуть проводитися в режимі відеоконференції (дистанційне
засідання), крім питань, що потребують таємного голосування»;
2) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) порядки проведення зазначених у підпункті 1 цього пункту
дистанційних засідань визначаються відповідно у регламенті ради, регламенті
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її
утворення) ради, положенні про постійні комісії ради, положенні про президію
(колегію) районної, обласної ради»;
3) підпункт 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«дотримання принципу гласності шляхом прямої трансляції
дистанційного засідання на офіційному веб-сайт відповідної ради або з
використанням іншого способу відкритого доступу до прямої трансляції такого
засідання»;
3) підпункт 4, абзац перший підпункту 5 і підпункт 6 виключити».
2. У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 5817 в другому читанні та
в цілому, Верховній Раді України пропонується доручити Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису
Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним
управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне
доопрацювання.
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3. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України із зазначеного питання визначити народного депутата України, голову
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування В.Безгіна.
На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 17 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
7.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозиції
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування до проекту Плану законопроектної
роботи Верховної Ради України на 2022 рік.
Доповідач поінформував присутніх, що на виконання доручення Голови
Верховної Ради України Комітетом підготовлені пропозиції до проекту Плану
законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік щодо питань, які
потребують законодавчого врегулювання.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- схвалити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради
України на 2022 рік;
- надіслати схвалені цим рішенням пропозиції Першому заступнику
Голови Верховної Ради України Корнієнку О.С.;
- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на
Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради
України на 2022 рік (додаються).
2. Надіслати схвалені цим рішенням пропозиції Першому заступнику
Голови Верховної Ради України Корнієнку О.С.
3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на
Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
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Рішення прийнято.
8.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування
представників Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу робочої
групи Комітету з питань правової політики щодо законодавчого врегулювання
лобістської діяльності.
Очільник Комітету повідомив, що від народних депутатів України членів Комітету Аліксійчука О.В., Білозір Л.М., Качури О.А., Лозинського Р.М.
та Шуляк О.О. надійшли заяви щодо делегування їх від Комітету до складу
робочої групи Комітету з питань правової політики щодо законодавчого
врегулювання лобістської діяльності.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- делегувати до складу робочої щодо законодавчого врегулювання
лобістської діяльності народних депутатів України – членів Комітету:
Аліксійчука Олександра Васильовича;
Білозір Ларису Миколаївну;
Качуру Олександра Анатолійовича;
Лозинського Романа Михайловича;
Шуляк Олену Олексіївну.
- скерувати дане рішення Комітету до Комітету з питань правової
політики;
- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на
Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Делегувати до складу робочої щодо законодавчого врегулювання
лобістської діяльності народних депутатів України – членів Комітету:
Аліксійчука Олександра Васильовича;
Білозір Ларису Миколаївну;
Качуру Олександра Анатолійовича;
Лозинського Романа Михайловича;
Шуляк Олену Олексіївну.
2. Скерувати дане рішення Комітету до Комітету з питань правової
політики.
3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на
Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 16 народних депутатів України;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.
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Рішення прийнято.
9.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про створення та
визначення предметів відання підкомітетів Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко ознайомив народних депутатів України –
членів Комітету із проектом Рішення Комітету «Про створення та визначення
предметів відання підкомітетів Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та
поставив його на голосування.
УХВАЛИЛИ:
1. Створити у складі Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:
- підкомітет з питань законодавчого забезпечення діяльності органів
державної влади, державних символів і нагород та підкомітет з питань
державної служби на базі підкомітету з питань організації державної влади,
державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних
символів та нагород;
- підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у
будівництві, енергоефективності у будівельній галузі та підкомітет з питань
будівельних матеріалів на базі підкомітету з питань технічного регулювання і
ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів та
енергоефективності у будівельній галузі;
- підкомітет з питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти
будівництва на базі підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти
будівництва та підкомітету з питань житлової політики та житлового
господарства.
2. Затвердити предмети відання підкомітетів:
Підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої
демократії:
1) вибори, референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення
громадян, зокрема:
- вибори Президента України;
- вибори народних депутатів України;
- вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;
- всеукраїнські та місцеві референдуми;
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- інші форми безпосереднього волевиявлення громадян (загальні збори
членів територіальної громади за місцем проживання, місцеві ініціативи,
громадські слухання тощо);
2) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого
самоврядування;
3) правовий статус Центральної виборчої комісії та її членів;
4) Державний реєстр виборців;
5) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань законодавчого забезпечення діяльності органів
державної влади, державних символів і нагород:
1) законодавче забезпечення діяльності Президента України;
2) законодавче забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України,
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
3) законодавче забезпечення діяльності органів влади Автономної
Республіки Крим;
4) попередній розгляд кадрових питань щодо осіб, призначення та
звільнення яких здійснюється Верховною Радою України;
5) державні символи України;
6) державні нагороди України;
7) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань державної служби:
1) державна служба;
2) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування:
1) адміністративно-територіальний устрій України;
2) добровільне об’єднання територіальних громад;
3) засади місцевого самоврядування;
4) статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутатів місцевих рад;
5) служба в органах місцевого самоврядування;
6) законодавче забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого
самоврядування;
7) спеціальний статус міст Києва та Севастополя;
8) законодавче забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої
влади;
9) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань адміністративних послуг та адміністративних
процедур:
1) засади організації надання адміністративних послуг;
2) адміністративна процедура;
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3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань регіональної політики та місцевих бюджетів:
1) засади регіональної політики;
2) співробітництво територіальних громад;
3) спільна власність територіальних громад;
4) місцеві бюджети;
5) органи самоорганізації населення;
6) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин
у межах територій забудови:
1) засади містобудівної діяльності;
2) планування і забудова територій;
3) реставрація об’єктів культурної спадщини;
4) благоустрій територій;
5) похоронна справа;
6) земельні відносини (у межах територій забудови);
7) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань будівництва та проектування:
1) будівництво;
2) проектування у будівництві;
3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду, ліцензування і страхування у будівництві:
1) державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд;
2) ліцензування і страхування у будівництві;
3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у
будівництві, енергоефективності у будівельній галузі:
1) технічне регулювання у будівництві;
2) ціноутворення у будівництві;
3) енергоефективність у будівельній галузі;
4) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань будівельних матеріалів:
1) виробництво будівельних матеріалів;
2) видобування та обробка будівельної сировини;
3) виробництво будівельних конструкцій та виробів;
4) імплементація міжнародних правових актів у сфері виробництва
будівельних матеріалів;
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5) основі вимоги до будівель і споруд під час будівництва та експлуатації
об'єктів;
6) ринковий нагляд за будівельною продукцією;
7) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
Підкомітет з питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти
будівництва:
1) житлова політика (житлово-будівельні кооперативи, об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків, гуртожитки тощо);
2) житлове господарство;
3) захист інвестицій в об’єкти будівництва;
4) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.
3. Визнати таким, що втратило чинність, Рішення Комітету від 4 вересня
2019 року (Протокол №1) «Про створення та визначення предметів відання
підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» в частині
створення підкомітетів з питань організації державної влади, державної
служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та
нагород, з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві,
виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній
галузі, з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва та з питань житлової
політики та житлового господарства.
4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря
Комітету Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
10.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про обрання голів та
членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко ознайомив народних депутатів України –
членів Комітету із проектом Рішення Комітету «Про обрання голів та членів
підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та поставив його
на голосування.
УХВАЛИЛИ:
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1. Обрати головами та членами підкомітетів таких народних депутатів
України:
1) підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм
безпосередньої демократії:
голова підкомітету – ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
БІЛОЗІР Лариса Миколаївна;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КАЧУРА Олександр Анатолійович;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович;
МИКИША Дмитро Сергійович;
РУБЛЬОВ Вячеслав Володимирович;
САВРАСОВ Максим Віталійович;
ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович;
2) підкомітет з питань законодавчого забезпечення діяльності органів
державної влади, державних символів і нагород:
голова підкомітету – ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович, увільнивши
його з посади голови підкомітету з питань житлової політики та житлового
господарства;
члени підкомітету:
БІЛОЗІР Лариса Миколаївна;
ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КАЧУРА Олександр Анатолійович;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович;
ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович;
МИКИША Дмитро Сергійович;
РУБЛЬОВ Вячеслав Володимирович;
ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович;
3) підкомітет з питань державної служби:
голова підкомітету – ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
БІЛОЗІР Лариса Миколаївна;
ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КАЧУРА Олександр Анатолійович;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович;
ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович;
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МИКИША Дмитро Сергійович;
ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович;
4) підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування:
голова підкомітету – БЕЗГІН Віталій Юрійович;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
БАЛОГА Віктор Іванович;
БІЛОЗІР Лариса Миколаївна;
ГУРІН Дмитро Олександрович;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович;
ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович;
МИКИША Дмитро Сергійович;
ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна;
ПОЛЯК Владіслав Миколайович;
РУБЛЬОВ Вячеслав Володимирович;
САВРАСОВ Максим Віталійович;
ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович;
5) підкомітет з питань адміністративних послуг та адміністративних
процедур:
голова підкомітету – БІЛОЗІР Лариса Миколаївна;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович;
МИКИША Дмитро Сергійович;
ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна;
6) підкомітет з питань регіональної політики та місцевих бюджетів:
голова підкомітету – РУБЛЬОВ Вячеслав Володимирович;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
БІЛОЗІР Лариса Миколаївна;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович;
ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович;
МИКИША Дмитро Сергійович;
ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович;
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7) підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних
відносин у межах територій забудови:
голова підкомітету – БОНДАР Ганна Вячеславівна;
члени підкомітету:
ДУНДА Олег Андрійович;
ГУРІН Дмитро Олександрович;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
М’ЯЛИК Віктор Ничипорович;
ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна;
СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович;
ШУЛЯК Олена Олексіївна;
ЮНАКОВ Іван Сергійович;
8) підкомітет з питань будівництва та проектування:
голова підкомітету – ДУНДА Олег Андрійович;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
БОНДАР Ганна Вячеславівна;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
М’ЯЛИК Віктор Ничипорович;
ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна;
СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович;
ШУЛЯК Олена Олексіївна;
ЮНАКОВ Іван Сергійович;
9) підкомітет з питань державного архітектурно-будівельного контролю
та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві:
голова підкомітету – ІВАНОВ Володимир Ілліч;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
БОНДАР Ганна Вячеславівна;
ДУНДА Олег Андрійович;
КАЛЬЦЕВ Володимир Федорович;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна;
САВРАСОВ Максим Віталійович;
СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович;
ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович;
ШУЛЯК Олена Олексіївна;
ЮНАКОВ Іван Сергійович;
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10) підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення
будівництві, енергоефективності у будівельній галузі:
голова підкомітету – ЮНАКОВ Іван Сергійович, увільнивши його
посади голови підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення
будівництві, виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності
будівельній галузі;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
БОНДАР Ганна Вячеславівна;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович;
ШУЛЯК Олена Олексіївна;
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11) підкомітет з питань будівельних матеріалів:
голова підкомітету – АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович;
ШУЛЯК Олена Олексіївна;
ЮНАКОВ Іван Сергійович;
12) підкомітет з питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти
будівництва:
голова підкомітету – СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович, увільнивши
його з посади голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти
будівництва;
члени підкомітету:
БОНДАР Ганна Вячеславівна;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
ЛІТВІНОВ Олександр Миколайович;
ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович;
МИКИША Дмитро Сергійович;
ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна;
ШУЛЯК Олена Олексіївна;
ЮНАКОВ Іван Сергійович.
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря
Комітету Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів
України – членів Комітету.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
11.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про розподіл
обов’язків між Першим заступником та заступниками Голови Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко ознайомив народних депутатів України –
членів Комітету із проектом Рішення Комітету «Про розподіл обов’язків між
Першим заступником та заступниками Голови Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування» та поставив його на голосування.
На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Очільник Комітету запропонував доручити йому, як Голові Комітету
здійснювати координацію діяльності підкомітету з питань державного
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у
будівництві.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 14 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 5 народних депутатів України;
«Утримались» – 6 народних депутатів України;
«Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України.
Рішення не прийнято.
Голова підкомітету з питань з питань державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві
В.Іванов запропонував доручити Заступнику Голови Комітету Шуляк Олені
Олексіївні здійснювати координацію діяльності підкомітетів з питань
містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій
забудови, з питань будівництва та проектування, з питань державного
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у
будівництві, з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві,
енергоефективності у будівельній галузі, з питань будівельних матеріалів, з
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питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва і
запропонував поставити його пропозицію на голосування.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 14 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 11 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
1. Розподілити обов’язки між Першим заступником та заступниками
Голови Комітету, доручивши:
– Першому заступнику Голови Комітету Лозинському Роману
Михайловичу здійснювати координацію діяльності підкомітету з питань
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування;
– Заступнику Голови Комітету Гузю Ігорю Володимировичу здійснювати
координацію діяльності підкомітетів з питань адміністративних послуг та
адміністративних процедур, з питань регіональної політики та місцевих
бюджетів;
– Заступнику Голови Комітету Загоруйко Аліні Леонідівні здійснювати
координацію діяльності підкомітету з питань виборів, референдумів та інших
форм безпосередньої демократії;
– Заступнику Голови Комітету Качурі Олександру Анатолійовичу
здійснювати координацію діяльності підкомітетів з питань законодавчого
забезпечення діяльності органів державної влади, державних символів і
нагород, з питань державної служби;
– Заступнику Голови Комітету Шуляк Олені Олексіївні здійснювати
координацію діяльності підкомітетів з питань містобудування, благоустрою та
земельних відносин у межах територій забудови, з питань будівництва та
проектування, з питань державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду, ліцензування і страхування у будівництві, з питань технічного
регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у будівельній
галузі, з питань будівельних матеріалів, з питань житлової політики та захисту
інвестицій в об’єкти будівництва.
2. Визнати таким, що втратило чинність, Рішення Комітету від 4 вересня
2019 року (Протокол №1) «Про розподіл обов’язків між Першим заступником
та заступниками Голови Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування».
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря
Комітету Д.Ісаєнка.
***
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Голова Комітету А.Клочко поінформував, що при підготовці на підпис
рішень Комітету “Про створення та визначення предметів відання підкомітетів
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування», «Про обрання голів та членів
підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та «Про розподіл
обов’язків між Першим заступником та заступниками Голови Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування» секретаріатом Комітету спільно з Управлінням
кадрів Апарату Верховної Ради України буде здійснено їх техніко-юридичне
доопрацювання у відповідності до трудового законодавства.
Інформацію взято до відома.
***
12.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про увільнення
народного депутата України Корнієнка Олександра Сергійовича з посади
голови підкомітету з питань організації державної влади, державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород.
Голова Комітету повідомив, що враховуючи, що Корнієнка Олександра
Сергійовича обрано Першим заступником Голови Верховної Ради України
(Постанова Верховної Ради України від 19 жовтня 2021 року № 1808-9)
виникла необхідність увільнити його з посади голови підкомітету з питань
організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування, державних символів та нагород Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- увільнити народного депутата України Корнієнка О.С. з посади голови
підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в
органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування.
- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка
УХВАЛИЛИ:
1. Увільнити народного депутата України КОРНІЄНКА Олександра
Сергійовича з посади голови підкомітету з питань організації державної влади,
державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних
символів та нагород Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
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2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря
Комітету Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 14 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
13.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань з питань
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і
страхування у будівництві В.Іванова щодо неналежного виконання посадових
обов’язків заступником керівника секретаріату Комітету І.Казіміровою.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Інформацію взято до відома.

Голова Комітету

______________

А.КЛОЧКО

Секретар Комітету

______________

Д.ІСАЄНКО

За Секретаря Комітету

______________

В.БЕЗГІН
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ
3 листопада 2021 року
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
1. Проект Закону про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві
положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо
спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр.
№5811, друге читання).
ІІ. Організаційні питання
2. Про подання Президента України В.Зеленського щодо дострокового
припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної
виборчої комісії В.Греня.
ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
3. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Іршави
Хустського району Закарпатської області (реєстр. №6152, КМУ, Д.Шмигаль).
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з
прийняттям Закону України “Про всеукраїнський референдум” (реєстр. №5875,
КМУ, Д.Шмигаль).
5. Проект Закону про внесення змін до пункту 6-1 Розділу V Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення
конституційного права територіальних громад на місцеве самоврядування
(реєстр. №5504, н.д. С.Гривко, А.Остапенко).
6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” щодо проведення дистанційних засідань (реєстр.
№5817, н.д. Р.Лозинський).
ІV. Організаційні питання
7. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до
проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік.
8. Про делегування представників Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування до складу робочої групи Комітету з питань правової політики
щодо законодавчого врегулювання лобістської діяльності.
9. Про створення та визначення предметів відання підкомітетів Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування.
10. Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування.
11. Про розподіл обов’язків між Першим заступником та заступниками
Голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
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12. Про увільнення народного депутата України Корнієнка Олександра
Сергійовича з посади голови підкомітету з питань організації державної влади,
державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних
символів та нагород.
13. Про обговорення питання щодо неналежного виконання посадових
обов’язків заступником керівника секретаріату Комітету І.Казіміровою.
V. Різне

