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Міністерства розвитку громад та територій України; 
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територіальних громад; 
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Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з  питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України.; 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстр. 

№ 0863, друге читання). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» 

щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих 

організацій у відповідних місцевих виборах (реєстр. № 0939, друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень Закону 

України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 

щодо передачі гуртожитків у власність територіальних громад (реєстр. № 2050). 

IІ. Організаційні питання 

4. Про пріоритетні напрямки діяльності Міністерства розвитку громад та 

територій у сферах децентралізації, регіонального розвитку, будівництва та 

енергоефективності. 

5. Про представника Верховної Ради України у складі Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби. 

III. Виконання контрольних повноважень 

6. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту 

використання коштів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. 

7. Про ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я України у 

зв’язку із заявами державних службовців міністерства щодо здійснення 

політичного тиску на них керівництвом. 

IV. 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. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 25 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3  народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Пропозицій не надійшло. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 25 народних депутатів України, «Не брали участь у голосуванні» - 

3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував, що на засіданні Комітету з 

поважних причин відсутній секретар Комітету Д.Ісаєнко і запропонував 

визначити секретарем засідання Заступника Голови Комітету, голови 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстр. 

№ 0863, друге читання). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» 

щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих 

організацій у відповідних місцевих виборах (реєстр. № 0939, друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень Закону 

України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 

щодо передачі гуртожитків у власність територіальних громад (реєстр. № 2050). 

IІ. Організаційні питання 

4. Про пріоритетні напрямки діяльності Міністерства розвитку громад та 

територій у сферах децентралізації, регіонального розвитку, будівництва та 

енергоефективності. 

5. Про представника Верховної Ради України у складі Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби. 

III. Виконання контрольних повноважень 

6. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту 

використання коштів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. 
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7. Про ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я України у 

зв’язку із заявами державних службовців міністерства щодо здійснення 

політичного тиску на них керівництвом. 

IV. Різне 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар про 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстр. 

№ 0863, друге читання). 

Голова підкомітету Г.Бондар оголосила пропозицію підкомітету 

рекомендувати Комітету перенести розгляд даного законопроекту, у зв'язку з 

необхідністю його суттєвого доопрацювання, зокрема у частині уточнення 

порядку облаштування пандусів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету.  

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію 

підкомітету та перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо посилення 

захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при 

здійсненні містобудівної діяльності) (реєстр. № 0863, друге читання). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо посилення захисту 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні 

містобудівної діяльності) (реєстр. № 0863, друге читання). 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 23 народних депутати України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримався» – 1 народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 3  народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

місцеві вибори» щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про 

участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах (реєстр. № 0939, 

друге читання). 

Доповідач поінформувала, що остаточна редакція законопроекту 

передбачає, що окрім вищого керівного органу політичної партії рішення про 

участь місцевих організацій партії у позачергових, повторних, проміжних, 

додаткових, перших місцевих виборах – тобто всіх їх видах, окрім чергових – 
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може прийняти інший керівний орган партії. Це значно спростить реалізацію 

політичними партіями їхнього конституційного права на участь у місцевих 

виборах, яке на сьогодні поставлено у виключну залежність від складного і 

витратного механізму проведення з’їздів (конференцій) цих партій. 

Також А.Загоруйко зазначила, що з метою врахування специфіки 

внутрішньоорганізаційних структур різних політичних партій пропонується 

надати їхнім обласним або республіканським в Автономній Республіці Крим 

організаціям, у структурі яких відсутні районні, міські, районні в місті місцеві 

партійні організації, можливість ухвалювати рішення про висунення відповідних 

виборчих списків замість таких організацій. 

Голова підкомітету А.Загоруйко оголосила пропозицію підкомітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про місцеві вибори» щодо врегулювання процедури 

ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних 

місцевих виборах (реєстр. № 0939), за результатами розгляду в другому читанні 

прийняти в другому читанні та в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про місцеві вибори» щодо врегулювання процедури ухвалення 

рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах 

(реєстр. № 0939), за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в 

цілому та рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету при 

підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

Також Голова Комітету оголосив пропозицію доручити виступити з цього 

питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату 

України, Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України  проект Закону України 

про внесення  змін до Закону України «Про місцеві вибори» щодо врегулювання 

процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у 

відповідних місцевих виборах (реєстр. № 0939), за результатами розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому.  

2. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці 

відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України. 

3. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, Заступника Голови 
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Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 24 народних депутати України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань житлової політики 

та житлового господарства О.Літвінова про проект Закону України про внесення 

змін до прикінцевих положень Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків» щодо передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад (реєстр. № 2050). 

 Доповідач поінформував, що законопроектом пропонується доповнити 

пункт 5 розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» підпунктом сьомим, яким 

встановити, що до 1 березня 2020 року Кабінет Міністрів України має подати на 

розгляд Верховної Ради України проект Закону про затвердження другого етапу 

Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2020-2021 роки. Прийняття законопроекту має 

сприяти реалізації житлових прав шляхом безоплатної приватизації приміщень 

тим громадянам, які не мають власного житла і на законних підставах 

проживають у гуртожитках, а також завершенню приватизації, яка була 

розпочата в 2009 році на підставі Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків». 

О.Літвінов повідомив, що Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України у висновку від 15 жовтня 2019 року зазначає, що не 

підтримує прийняття законопроекту у запропонованому вигляді та висловлює з 

цього приводу низку зауважень. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Міністр розвитку громад  та територій України А.Бабак. 

Міністр розвитку громад  та територій України А.Бабак поінформувала, що 

Кабінет Міністрів України ухвалив проект Закону України про 

Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2020-2021 роки. 

Голова Комітету А.Клочко, взявши до уваги повідомлення Міністра 

розвитку громад  та територій України А.Бабак, запропонував рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до 

прикінцевих положень Закону України «Про забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитків» щодо передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад (реєстр. № 2050) за наслідками розгляду в першому 

читанні відхилити. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 
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даного питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

житлової політики та житлового господарства О.Літвінову. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» щодо передачі гуртожитків у 

власність територіальних громад (реєстр. № 2050) за наслідками розгляду в 

першому читанні відхилити. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань житлової політики та житлового господарства О.Літвінову.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 24 народних депутати України, «Утримались» – 2 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Міністра розвитку громад  та територій України 

А.Бабак про пріоритетні напрямки діяльності Міністерства розвитку громад та 

територій у сферах децентралізації, регіонального розвитку, будівництва та 

енергоефективності. 

Доповідач поінформувала, що для підвищення рівня задоволеності 

населення якістю та безпекою життєвого простору в містах та селах повинна 

бути наявна актуальна містобудівна документація для кожної адміністративно 

територіальної одиниці із відкритим та дистанційним доступом. Задля цього 

Міністерством розвитку громад та територій планується створити прозорий та 

ефективний державний архітектурно-будівельний контроль та Єдину державну 

електронну систему у сфері будівництва. 

А.Бабак зазначила, що одним із пріоритетних напрямів діяльності 

Міністерства є усунення міжрегіональної диференціації за основними соціально-

економічними показниками (різниця між найвищим та найнижчим значенням): за 

обсягом ВВП (на одну особу), за обсягом прямих іноземних інвестицій (на одну 

особу), за обсягом капітальних інвестицій, за рівнем безробіття. Цьому сприятиме: 

- реалізація Державної стратегії регіонального розвитку 2021-2027 року та 

регіональних стратегій розвитку в тому числі за рахунок ДФРР; 

- створення системи моніторингу регіонального розвитку; 

- закріплення на законодавчому рівні процедури участі громадян у 

визначенні пріоритетів регіону/міста/ОТГ. 

Міністр розвитку громад та територій України повідомила, що для 

зростання рівня задоволеності українців житловими умовами, Міністерством 

планується зробити наступні кроки: 

- розробити Концепцію державної житлової політики; 

- безоплатно передати у власність співвласникам БКБ земельних ділянок, 

на яких вони розташовані; 
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- удосконалити механізм функціонування ринку орендного житла; 

- законодавчо визначити права громадян, що мешкають в гуртожитках; 

- запровадити ефективний механізм комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду; 

- запровадити механізм фінансової підтримки (співфінансування) 

капітальних заходів БКБ. 

Також А.Бабак вказала, що для зменшення втрати при споживанні тепла, 

гарячого водопостачання та інших енергетичних ресурсів в будинках буде 

впроваджено Довгострокову стратегію з термомодернізації житлових та 

громадських будівель та створено Єдину систему моніторингу споживання 

енергії споруд і будівель органів державної та місцевої влади. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Міністр розвитку громад  та територій України А.Бабак. 

Інформацію взято до відома. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про представника 

Верховної Ради України у складі Комісії з питань вищого корпусу державної служби. 

Голова Комітету зазначив, що керуючись частиною другою статті 14 

Закону України «Про державну службу» Комітет з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має 

визначити представника Верховної Ради України, який буде входити до складу 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію визначити 

представником Верховної Ради України у складі Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував звернутись до Голови Верховної 

Ради України з проханням ознайомити з цим рішенням Комітету керівників 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, 

позафракційних народних депутатів України та скерувати рішення Комітету до 

Національного агентства України з питань державної служби та Кабінету 

Міністрів України для внесення відповідної пропозиції та затвердження змін до 

складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визначити представником Верховної Ради України у складі Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород Корнієнка Олександра Сергійовича. 

2. Звернутись до Голови Верховної Ради України з проханням ознайомити з 

цим рішенням Комітету керівників депутатських фракцій (депутатських груп) у 

Верховній Раді України, позафракційних народних депутатів України. 
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3. Скерувати рішення Комітету до Національного агентства України з 

питань державної служби та Кабінету Міністрів України для внесення 

відповідної пропозиції та затвердження змін до складу Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 19 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримався» – 1 народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» –  7  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 
 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Рахункової палати А.Майснера 

про результати аудиту використання коштів субвенції на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

Доповідач поінформував, що результати аудиту засвідчили реалізацію у 2017-

2018 роках за рахунок коштів субвенції 4977 проектів та отримання певного 

соціально-економічного ефекту, зокрема, створення умов (відремонтовано заклади 

освіти та культури, дороги, мережі вуличного освітлення, придбано техніку, 

спеціальне обладнання тощо) для покращення надання публічних послуг у 664 

об’єднаних територіальних громад. Водночас надання громадам державної фінансової 

підтримки у вигляді субвенції на формування відповідної інфраструктури, що стало 

додатковим стимулом для об’єднання громад, не забезпечило створення умов для 

сталого розвитку інфраструктури ОТГ в подальшому. 

А.Майснер зазначив, що за наслідками аудиту Рахункова палата констатує, 

що Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (як головним розпорядником коштів 

державного бюджету), Міністерством фінансів України (як відповідальним за 

формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики) та 

низкою виконавчих органів міських, селищних, сільських рад ОТГ (як 

головними розпорядниками коштів місцевого бюджету) не забезпечено повною 

мірою ефективного використання у 2017−2018 роках коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ. 

Заступник Голови Рахункової палати повідомив, що за результатами 

аудиту Рахункова палата вирішила, зокрема, рекомендувати Кабінету Міністрів 

України вжити таких заходів: 

1) забезпечити на підставі частини десятої статті 20 Бюджетного кодексу 

України прийняття рішення про проведення огляду витрат державного бюджету 

у сфері регіонального розвитку та внести відповідні пропозиції до Бюджетного 

кодексу України щодо консолідації всіх капітальних трансфертів у регіони через 

Державний фонд регіонального розвитку у сфері управління міністерства, що 

формує та реалізує державну політику в сфері будівництва та регіонального 

розвитку в Україні; 

2) при підготовці нормативно-правових актів, які регулюють питання 

створення і функціонування Державного реєстру адміністративно-

територіальних одиниць та населених пунктів, передбачити включення до цього 

реєстру відомостей про наявну інфраструктуру об’єднаних територіальних 
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громад, потребу в формуванні та розвитку їх інфраструктури, а також реалізовані 

проекти із зазначенням джерел фінансування таких видатків; 

3) з метою забезпечення рівномірної та стабільної підтримки розвитку 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад підготувати та внести на розгляд 

Верховної Ради України зміни до Закону України від 05.02.2015 № 157 «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», якими передбачити встановлення 

розміру субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад на рівні надання першої субвенції 

у 2016 році – 1107 грн. на 1 сільського жителя з урахуванням індексу інфляції; 

4) вжити заходів щодо внесення змін до Порядку та умов надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.03.2016 № 200. 

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов оголосив пропозицію підкомітету:  

- взяти до відома звіт про результати аудиту ефективності використання 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджений рішенням 

Рахункової палати від 20.08.2019 № 20-5; 

- рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

врегулювання порушених у звіті Рахункової палати питань; 

- звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України щодо 

 утворення робочої групи із залученням представників комітетів Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування, з питань бюджету, Рахункової палати 

та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування з метою 

комплексного законодавчого врегулювання бюджетної політики у сфері 

регіонального розвитку. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, заступник Голови Рахункової палати А.Майснер. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозиції підкомітету 

з питань регіональної політики та місцевих бюджетів та доручити йому продовжити 

здійснювати моніторинг щодо фінансового забезпечення реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад, затверджений рішенням Рахункової палати 

від 20.08.2019 № 20-5, взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

врегулювання порушених у звіті Рахункової палати питань. 

3. Звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України щодо 

утворення робочої групи із залученням представників комітетів Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування, з питань бюджету, Рахункової палати та 
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всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування з метою комплексного 

законодавчого врегулювання бюджетної політики у сфері регіонального розвитку. 

4. Підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

продовжити здійснювати моніторинг щодо фінансового забезпечення реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 20 народних депутатів України, «Утримались» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 7 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 
 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету 

Р.Лозинського про ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я 

України у зв’язку із заявами державних службовців міністерства щодо 

здійснення політичного тиску на них керівництвом. 

Доповідач поінформував про конфлікт між керівництвом Міністерства 

охорони здоров’я України та керівниками директоратів даного Міністерства, 

внаслідок якого унеможливлюється якісне виконання своїх функцій 

Міністерством охорони здоров’я України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, заступник міністра охорони здоров’я України О.Симоненко, 

народний депутат України О.Устінова, президент Благодійного фонду 

«Допомога онкохворим дітям» В.Маркевич. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував 

звернутися з пропозицією до Прем’єр-міністра України О.Гончарука щодо 

вжиття невідкладних заходів, спрямованих на відновлення ефективної діяльності 

Міністерства, забезпечення реформи охорони здоров'я та виконання інших 

функцій Міністерства охорони здоров’я України, до Рахункової палати України 

з ініціативою провести аудит ефективності у Міністерстві охорони здоров’я 

України за ІІ півріччя 2019 року. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію Першого 

заступника Голови Комітету Р.Лозинського. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» – 5 народних депутатів України, «Проти» – 6 народних депутатів 

України, «Утримались» – 3 народних депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 14 народних депутатів України. 

Рішення не прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету оголосив пропозицію взяти до відома інформацію про 

ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я України у зв’язку із 

заявами державних службовців міністерства щодо здійснення політичного тиску. 

на них керівництвом. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Взяти до відома інформацію про ситуацію, що склалася у Міністерстві 

охорони здоров’я України у зв’язку із заявами державних службовців 

міністерства щодо здійснення політичного тиску. на них керівництвом 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» - 11 народних депутата України, «Проти» - 1 народний депутат 

України, «Утримались» - 3 народних депутата України, «Не брали участь у 

голосуванні» - 13 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

Інформацію взято до відома. 
 

 

*** 
 
 

 

РІЗНЕ 

 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що під час прес-марафону 

Президенту України В.Зеленському було задано питання: «Коли Парламент 

активує роботу щодо врегулювання на законодавчому рівні питання державної 

символіки?». Голова Комітету поінформував, що з даного питання на розгляді та 

вивченні Комітету перебувають проекти законів про Державний Прапор України 

(реєстр. №0866) і про Прапор Національної Гідності (реєстр. №2229). У 

зазначених законопроектах пропонується встановити опис, визначити порядок 

використання і правового захисту державного символу України – прапора. 

А.Клочко запропонував підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород обговорити на засіданні підкомітету необхідність 

законодавчого врегулювання встановлених Конституцією України державних 

символів України, а саме, чи доцільне прийняття єдиного акту, який би регулював 

це питання, чи окремих законодавчих актів щодо герба та прапора України. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що на попередньому 

засіданні Комітету було затверджено План роботи Комітету на 2 сесію Верховної 

Ради України дев’ятого скликання. Планом передбачено низку комітетських 

слухань, круглих столів, семінарів на період роботи сесії. Також було визначено 

відповідальних членів комітету за підготовку цих заходів. Із затвердженим 

Планом комітету можна ознайомитись на сайті Комітету. 

Інформацію взято до відома. 

 

Голова Комітету А.Клочко нагадав присутнім, що 17 жовтня з 14:30 до 17:30 

у м. Києві за адресою вул. Садова, 3-а, кімната №416 відбудеться засідання Ради 

донорів з питань впровадження реформи децентралізації в Україні, яка є основним 

координаційним механізмом роботи з міжнародною донорською спільнотою в 

частині впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади. Рада створена при Мінрегіоні. Планується представлення 
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донорам напрацьованих основних засад конституційного врегулювання реформ, а 

також нової п'ятирічної програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині 

пріоритетів Міністерства розвитку громад та території України.  

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

        Секретар Комітету          _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

16 жовтня 2019 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстр. 

№ 0863, друге читання). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

вибори» щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її 

місцевих організацій у відповідних місцевих виборах (реєстр. № 0939, друге 

читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень Закону 

України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 

щодо передачі гуртожитків у власність територіальних громад (реєстр. № 2050). 

IІ. Організаційні питання 

4. Про пріоритетні напрямки діяльності Міністерства розвитку громад та 

територій у сферах децентралізації, регіонального розвитку, будівництва та 

енергоефективності. 

5. Про представника Верховної Ради України у складі Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби. 

III. Виконання контрольних повноважень 

6. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту 

використання коштів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. 

7. Про ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я України у 

зв’язку із заявами державних службовців міністерства щодо здійснення 

політичного тиску на них керівництвом. 

IV. Різне 


