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Бойко О.А. – генеральний директор Директорату регіонального розвитку 

Міністерства розвитку громад та територій України; 

Бойко О.П. – експерт Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка 
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Бойко О.М. – головний консультант відділу забезпечення діяльності 

Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Офісу 

Президента України; 

Ганущак Ю.І. – директор Громадської організації «Інститут розвитку 

територій»; 

Голуба Р.П. – експерт з містобудування та житлово-комунального 

господарства; 

Даменцова Л.П. – експерт Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Даниленко О.Ю. – заступник Голови Секретаріату Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних 

рад»;  

Дергунов С.Г. – радник заступника Голови Рахункової палати; 

Діденко І.М. – директор Департаменту з питань правового забезпечення 

Рахункової палати; 

Діденко О.М. – Голова Центральної виборчої комісії; 

Єхануров Ю.І. – народний депутат України III, IV, V скликань; 

Живицький Д.О. – Перший заступник Міністра розвитку громад та 

територій України; 

Журавель Т.В. – керівник проекту «Реформа управління на сході України 

ІІ», що виконується GIZ; 

Клименко К.О. – старший проектний менеджер Офісу реформ Кабінету 

Міністрів України; 

Козачок О.В. – головний консультант відділу забезпечення діяльності 

Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Офісу 

Президента України; 

Козіна В.В. – консультант з правових питань Програми «U-LEAD з 

Європою»; 

Корнієнко І.В. – державний експерт Директорату просторового 

планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та 

територій України; 

Кравченко В.В. – експерт Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»;  

Кравченко Л.М. – директор Департаменту публічного права Міністерства 

юстиції України; 

Куделін А.Є. – заступника начальника відділу нормативного та 

методичного забезпечення містобудівного проектування ДП Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. 

Ю.М. Білоконя; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 
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Майснер А.В. – заступник Голови Рахункової палати; 

Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту місцевих бюджетів 

Міністерства фінансів України; 

Малярчук Л.Я. – радник з правових питань Програми «U-LEAD з 

Європою»; 

Манцевич Ю.М. – головний науковий співробітник Інституту 

законодавства Верховної Ради України, вченого секретаря ДП «НДПІ 

містобудування»; 

Мачульна О.І. – заступник директора Департаменту місцевих бюджетів 

Міністерство фінансів України; 

Новикова Н.В. – менеджер Проекту Громадської організації «Громадський 

холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ»; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи Директорату з  питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно– 

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України;  

Пітцик М.В. – експерт з муніципального управління; 

Поліщук В.П. – радник з правових питань Програми «U-LEAD з Європою»; 

Рожкова Л.О. – директор Департаменту видатків бюджету органів влади 

Міністерства фінансів України; 

Романчук В.С. – заступник директора Департаменту видатків бюджету 

органів влади Міністерства фінансів України; 

Северин Ю.В. – керівник експертної групи з питань забезпечення реалізації 

виборчих прав Директорату територіального та місцевого розвитку 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Ткаченко В.В. – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 

зв’язків Київського національного університету будівництва і архітектури; 

Третяк Ю.І. – керівник групи радників з впровадження державної 

регіональної політики Програми «U-LEAD з Європою»; 

Федоренко В.Л. – директор Науково-дослідного центру судової експертизи 

з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; 

Федченко Л.О. – експерт Програми «U-LEAD з Європою»; 

Чепелюк О.В. – директор Юридичного департаменту Міністерства 

розвитку громад та територій України; 

Шамрай Н.В. – директор Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), Голова Всеукраїнської асоціації центрів 

надання адміністративних послуг; 

Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно– 

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 
Шевченко С.В. – директор Департаменту нормативно-правового 

забезпечення  Державної архітектурно-будівельної інспекції України; 

Язловицька-Михайлова О.В. – заступник начальника відділу 

законопроектування з питань конституційного законодавства та державного 

будівництва Департаменту публічного права Міністерства юстиції України;  
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Голова Комітету А.Клочко поінформував про відсутність на засіданні 

Комітету Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію повноваження 

секретаря засідання покласти на народного депутата України, Заступника Голови 

Комітету А.Загоруйко. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978, 

перехідний). 

2. 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). 

3. Проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» (щодо покращення інвестиційних 

можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел) 

(реєстр. № 0859, друге читання). 

4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері містобудування» (реєстр. № 0861, друге читання). 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного 

кодексу України» (щодо підвищення ефективності використання коштів 

державного фонду регіонального розвитку) (реєстр. № 2202, КМУ, О.Гончарук). 

6. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного 

кодексу України» (щодо вдосконалення порядку розподілу коштів Державного 

фонду регіонального розвитку) (реєстр. № 2202-1, н.д. А.Лопушанський). 

IІІ. Організаційні питання 

7. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на грудень 2019 року. 

8. Про утворення Робочої групи Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 

підготовки проекту закону України щодо парламентської служби. 

9. Про Рекомендації круглого столу Комітету «Інституціалізація 

лобіювання в Україні», який відбувся 28 жовтня 2019 року. 

10. Про Рекомендації комітетських слухань «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів», які 

відбулися 4 листопада 2019 року. 

11. Про позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування. 

12. Кадрові питання. 
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13. Про діяльність проекту «Реформа управління на сході України II», що 

виконується компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини. 

14. Про подальші кроки по проведенню реформи територіальної організації 

влади. 

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. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова Комітету висловив пропозицію включити до розділу «Організаційні 

питання» проекту порядку денного засідання Комітету наступні питання:  

–  про делегування представників Комітету до складу Координаційної ради 

з питань реформування державного управління;  

– про внесення змін до Рішення Комітету від 1 жовтня 2019 року (Протокол 

№4) «Про утворення Робочої групи Комітету щодо реформування системи 

державного архітектурно– будівельного контролю та нагляду»;  

– про делегування представників Комітету до складу Робочої групи з 

формування і реалізації державної політики в дорожній галузі автомобільних 

перевезень, створення якої ініціюється Міністерством інфраструктури України. 

Заступник Голови Комітету О.Качура запропонував виключити із порядку 

денного засідання Комітету питання про Рекомендації круглого столу Комітету 

«Інституціалізація лобіювання в Україні» та перенести його на одне із наступних 

засідань Комітету, у зв’язку із необхідністю доопрацювання вказаного питання. 

Голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва 

О.Аліксійчук оголосив пропозицію виключити із проекту порядку денного 

засідання Комітету питання про рекомендації комітетських слухань «Захист 

інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих 

інвесторів» та перенести його на одне із наступних засідань Комітету, у зв’язку 

необхідністю опрацювання чисельних пропозицій, що надійшли від 

постраждалих інвесторів. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з урахуванням пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

пропозицій. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» –  25 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978, 

перехідний). 

2. 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). 

3. Проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» (щодо покращення інвестиційних 

можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел) 

(реєстр. № 0859, друге читання). 

4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері містобудування» (реєстр. № 0861, друге читання). 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного 

кодексу України» (щодо підвищення ефективності використання коштів 

державного фонду регіонального розвитку) (реєстр. № 2202, КМУ, О.Гончарук). 

6. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного 

кодексу України» (щодо вдосконалення порядку розподілу коштів Державного 

фонду регіонального розвитку) (реєстр. № 2202-1, н.д. А.Лопушанський). 

IІІ. Організаційні питання 

7. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на грудень 2019 року. 

8. Про утворення Робочої групи Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 

підготовки проекту закону України щодо парламентської служби. 

9. Про позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування. 

10. Кадрові питання. 

11. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Координаційної ради з питань 

реформування державного управління. 

12. Про внесення змін до Рішення Комітету від 1 жовтня 2019 року 

(Протокол № 4) «Про утворення Робочої групи Комітету щодо реформування 

системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду». 
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13. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Робочої групи з формування і реалізації 

державної політики в дорожній галузі автомобільних перевезень, створення якої 

ініціюється Міністерством інфраструктури України. 

14. Про діяльність проекту «Реформа управління на сході України II», що 

виконується компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини. 

15. Про подальші кроки по проведенню реформи територіальної організації 

влади. 

IV. Різне 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про Пропозиції Президента України до Виборчого кодексу України 

(реєстр. № 0978, перехідний). 

Доповідач зазначила, що Президент України сформулював 17 

різнопланових пропозицій, які стосувалися практично всіх аспектів регулювання 

Виборчого кодексу України, його текстових положень та структурних одиниць. 

При цьому Глава держави зазначив, що не може підтримати Виборчий кодекс 

України у запропонованій редакції, і зауважив, що наведений у пропозиціях 

перелік зауважень є далеко неповним. 

А.Загоруйко поінформувала присутніх, що підкомітетом з  питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії було проведено декілька 

тривалих засідань підкомітету до яких було залучено народних депутатів 

України, представників Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, Міністерства юстиції України, Центральної виборчої комісії, 

її Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, а також 

громадських організацій та наших міжнародних партнерів, які опікуються 

проблематикою вдосконалення виборчого законодавства. Внаслідок докладених 

зусиль підкомітет з  питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії підготував на розгляд Комітету матеріали щодо врахування 

пропозицій та зауважень Президента України до Виборчого кодексу України.  

Також голова підкомітету А.Загоруйко зауважила, що 13 листопада 2019 

року до Комітету надійшла Постанова Центральної виборчої комісії України про 

пропозиції щодо вдосконалення положень Виборчого кодексу України, 

повернутого з пропозиціями Президента України для повторного розгляду 

Верховною Радою України із пропозицією розглянути запропонований пакет 

змін. 

У зв'язку із зазначеним підкомітет пропонує Комітету не розглядати на 

засіданні питання Виборчого кодексу України, а від імені Комітету звернутися 

до Президента України розглянути запропонований Комісією пакет змін до 

Виборчого  кодексу  України  і висловити своє бачення щодо доцільності їхнього 
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врахування в остаточній редакції цього важливого документа, оскільки, дійсно, 

дане питання має винятковий характер для народовладдя 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Голова Центральної виборчої комісії України О.Діденко. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала не закривати засідання Комітету та перенести розгляд питання 

про Пропозиції Президента України до Виборчого кодексу України (реєстр. № 

0978, перехідний) на 15 листопада 2019 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Перенести розгляд питання про Пропозиції Президента України до 

Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978, перехідний) на 15 листопада 2019 

року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 25 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

Пропозицію підтримано. 

 

2. 

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). 

Доповідач повідомила, що за наслідками розгляду на засіданні підкомітету 

пропозицій та поправок до даного законопроекту, підкомітетом було 

підготовлено порівняльну таблицю, яка містить шість поправок і пропозицій, що 

надійшли від трьох суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких: 4 – 

враховано, 1 – враховано редакційно та 1 – враховано частково. 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар оголосила пропозицію 

підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України 

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) за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні 

та в цілому і у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому доручити Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при 

підготовці на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його 

техніко– юридичне доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України 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) за результатами розгляду в другому 

читанні прийняти в другому читанні та в цілому і у разі прийняття законопроекту 

за результатами розгляду в другому читанні та в цілому доручити Комітету при 

підготовці на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його 

техніко-юридичне доопрацювання. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

даного питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту третього 

частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України 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) за 

результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в 

цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому пропонуємо доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар.  

ГОЛОСУВАЛИ:   

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

України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань будівництва та 

проектування О.Дунди про проект Закону України про внесення зміни до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо покращення 

інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел (реєстр. № 0859, друге читання). 
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Доповідач повідомив, що вказаний законопроект прийнятий 19 грудня 

2017 року в першому читанні за основу Верховною Радою України попереднього 

скликання, але розгляд його не було завершено прийняттям остаточного 

рішення. 

Після дня включення законопроекту з реєстр. № 0859 до порядку денного 

сесії Верховної Ради України IX скликання пропозицій та поправок від суб'єктів 

права законодавчої ініціативи до цього законопроекту не надійшло. 

О.Дунда зазначив, що положення запропоновані законопроектом з реєстр. 

№0859 вже прийняті Верховною Радою України у Законі України від 25 квітня 

2019 року № 2712– VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії». 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати 

Верховній Раді України зняти з розгляду проект Закону України про внесення 

зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо 

покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної 

енергії з альтернативних джерел (реєстр. № 0859) як такий, що втратив свою 

актуальність внаслідок прийняття інших законодавчих актів, а Постанову 

Верховної Ради України від 19.12.2017 № 2256– VIII «Про прийняття за основу 

проекту Закону України про внесення зміни до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» щодо покращення інвестиційних 

можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел» 

визнати такою, що втратила чинність. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України зняти з розгляду проект Закону України про внесення зміни до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо покращення 

інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел (реєстр. № 0859) як такий, що втратив свою актуальність 

внаслідок прийняття інших законодавчих актів, а Постанову Верховної Ради 

України від 19.12.2017 № 2256-VIII «Про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел» визнати такою, що втратила 

чинність. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

даного питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

будівництва та проектування О.Дунді. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої 

статті 48 та частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради України зняти з 

розгляду проект Закону України про внесення зміни до Закону України «Про 
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регулювання містобудівної діяльності» щодо покращення інвестиційних 

можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

(реєстр. № 0859) як такий, що втратив свою актуальність внаслідок прийняття 

інших законодавчих актів, а Постанову Верховної Ради України від 19.12.2017 

№ 2256-VIII «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 

зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо 

покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної 

енергії з альтернативних джерел» визнати такою, що втратила чинність. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань будівництва та проектування О.Дунді. 

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

України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань будівництва та 

проектування О.Дунди про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері містобудування (реєстр. № 0861, друге 

читання). 

О.Дунда повідомив, що зазначений законопроект прийнятий 22 березня 

2018 року в першому читанні за основу Верховною Радою України попереднього 

скликання, але розгляд його не було завершено прийняттям остаточного 

рішення. 

Після включення законопроекту з реєстр. № 0861 до порядку денного сесії 

Верховної Ради України IX скликання пропозицій та поправок від суб’єктів 

права законодавчої ініціативи до цього законопроекту не надійшло. 

Доповідач вказав, що внаслідок прийняття Верховною Радою України 17 

жовтня 2019 року Закону України №199-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва», законопроект з реєстр. № 0861 

втратив актуальність. 

О.Дунда оголосив пропозицію підкомітету з питань будівництва та 

проектування, підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови та підкомітету з питань технічного 

регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів 

та енергоефективності у будівельній галузі – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування (реєстр. 

№0861) зняти з розгляду як такий, що втратив актуальність внаслідок прийняття 

інших законодавчих актів, а Постанову Верховної Ради України від 22 березня 

2018 року № 2368-VIII «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
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внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування» 

визнати такою, що втратила чинність. 

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 деяких законодавчих актів 

України у сфері містобудування (реєстр. № 0861) зняти з розгляду як такий, що 

втратив актуальність внаслідок прийняття інших законодавчих актів, а 

Постанову Верховної Ради України від 22 березня 2018 року № 2368-VIII «Про 

прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері містобудування» визнати такою, що 

втратила чинність. 

Також Голова Комітету оголосив пропозицію – доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду даного питання 

народному депутату України, голові підкомітету з питань будівництва та 

проектування О.Дунді. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої 

статті 48, частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 

містобудування (реєстр. № 0861) зняти з розгляду як такий, що втратив 

актуальність внаслідок прийняття інших законодавчих актів, а Постанову 

Верховної Ради України від 22 березня 2018 року № 2368-VIII «Про прийняття 

за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у сфері містобудування» визнати такою, що втратила чинність. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань будівництва та проектування О.Дунді. 

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

України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів В.Рубльова та Першого заступника Міністра 

розвитку громад та територій України Д.Живицького про проект Закону України 

про внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України щодо підвищення 

ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку 

(реєстр. № 2202, КМУ, О.Гончарук).  

Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Д.Живицький поінформував присутніх, що вказаним законопроектом 

пропонуються зміни до статті 241 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

яких: 
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– встановлюються нові критерії розподілу коштів державного фонду 

регіонального розвитку (дві третини — на реалізацію програм і проектів 

регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених 

регіональними стратегіями розвитку, одну третину — на реалізацію програм і 

проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, 

визначених Державною стратегією регіонального розвитку); 

– змінюється процедура розподілу коштів державного фонду 

регіонального розвитку між регіонами з урахуванням чисельності їх населення 

та показника валового регіонального продукту; 

– запроваджується відкрита конкуренція між проектами, які подаються на 

фінансування за рахунок державного фонду регіонального розвитку 

(фінансування лише через прозорі конкурсні процедури та за умови доведеної 

економічної або соціальної ефективності);  

– визначається новий порядок подання, оцінки та відбору через 

спеціалізований інформаційний ресурс програм і проектів регіонального 

розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку; 

– передбачається трансляція в режимі реального часу на офіційному веб–  

сайті засідань комісії з відбору програм і проектів регіонального розвитку. 

Крім того, Д.Живицький відзначив, що законопроектом передбачено, що 

до державного фонду регіонального розвитку додатково можуть зараховуватися 

у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку кошти, які надходять до 

державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ для цілей 

регіонального розвитку. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Перший заступник Міністра розвитку громад та територій 

України Д.Живицький, заступник директора Департаменту місцевих бюджетів 

Міністерства фінансів України С.Макацарія, заступник Голови Рахункової  

палати А.Майснер, директор громадської організації «Інститут розвитку 

територій» Ю.Ганущак, експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» Л.Даменцова. 

Підтримуючи загалом підвищення ефективності використання коштів 

державного фонду регіонального розвитку, народні депутати України – члени 

Комітету висловили застереження щодо запропонованого законопроектом 

виключення представників депутатського корпусу зі складу комісії з відбору 

програм і проектів регіонального розвитку, а також невизначеності щодо 

принципів формування її персонального складу та зменшення політичного 

впливу на процес відбору відповідних програм і проектів. 

Заступник Голови Рахункової палати А.Майснер зазначив, що проект не 

вирішує питання стабільності джерел фінансування державного фонду 

регіонального розвитку. Відповідна проблема виникла, починаючи з 2017 

року, після виключення з абзацу першого частини першої статті 241 

Бюджетного кодексу України слів «загального фонду», в результаті чого 

державний фонд регіонального розвитку може створюватися як  в загальному, 
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так і загальному та спеціальному фондах, і навіть виключно у спеціальному 

фонді державного бюджету. З метою вирішення порушеного питання 

представник Рахункової палати запропонував викласти абзац перший частини 

першої статті 241  Бюджетного кодексу України в такій редакції: «Державний 

фонд регіонального розвитку створюється у складі державного  бюджету (з 

видатками по загальному фонду в розмірі не менше 50 % обсягу, обрахованого 

відповідно до абзацу другого частини першої цієї статті)».  

А.Майснер також наголосив, що передбачене законопроектом виключення 

положення щодо спрямування коштів фонду регіонального розвитку на 

реалізацію проектів– переможців «Всеукраїнського громадського бюджету» не 

кореспондується з Указом Президента України № 837/2019 від 08.11.2019 «Про 

невідкладні заходи з проведення реформи та зміцнення держави» в частині 

доручення Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо оцінки та відбору 

відповідних проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів фонду. 

Експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» Л.Даменцова вказала на необхідність збільшення 

загального обсягу державного фонду регіонального розвитку, зважаючи на 

передбачене законопроектом спрямування однієї третини його коштів на 

реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують 

виконання завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку. 

Л.Даменцова поінформувала, що Асоціація не підтримує запропоновану зміну 

обсягу співфінансування з місцевих бюджетів програм і проектів, які 

забезпечують виконання завдань, визначених регіональними стратегіями 

розвитку та реалізуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку, 

до обсягу не менше 10 % (чинна редакція передбачає співфінансування з місцевих 

бюджетів на рівні 10 %). Асоціація міст України зауважує, що, як наслідок, в 

конкурсі державного фонду регіонального розвитку зможуть взяти участь лише ті 

органи місцевого самоврядування, що мають відповідний рівень бюджетного 

забезпечення, решта – не зможуть конкурувати за відповідний ресурс. 

Також членами Комітету було взято до відома, що: 

– Асоціація об’єднаних територіальних громад інформувала Комітет, що 

підтримує законопроект у повному обсязі, оскільки він враховує пропозиції 

Асоціації щодо ефективності діяльності державного фонду регіонального 

розвитку, що подавалися до Міністерства розвитку громад та територій України; 

– Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад і Українська асоціація 

районних та обласних рад у спільному листі повідомили Комітет про підтримку 

законопроекту, запропонувавши при цьому опрацювати питання можливого 

збільшення гарантованого законом обсягу державного фонду регіонального 

розвитку з 1% до 1,5% доходів загального фонду Державного бюджету на 

відповідний бюджетний період. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував вважати за доцільне 

запропонувати Комітету з питань бюджету, визначеного головним з підготовки і 

опрацювання проекту Закону України про внесення змін до статті 241 

Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання 

коштів державного фонду регіонального розвитку (реєстр. № 2202), поданого 
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Кабінетом Міністрів України, рекомендувати Верховній Раді України за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу з 

наступним врахуванням висловлених зауважень. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – надіслати цей 

висновок до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань бюджету, 

визначеного головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України про 

внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України щодо підвищення 

ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку 

(реєстр. №2202), поданого Кабінетом Міністрів України, рекомендувати Верховній 

Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

законопроект за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень. 

2. Надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету. 

ГОЛСУВАЛИ:   
«За» – 23 народних депутати України, «Утримались» – 2 народних депутати 

України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів В.Рубльова про проект Закону України про 

внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення 

порядку розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку (реєстр. 

№2202-1, н.д. А.Лопушанський).  

В.Рубльов зазначив, що поданим законопроектом передбачаються лише 

точкові зміни щодо врегулювання порушеного питання. З огляду на зазначене, 

доповідач вказав, що за наслідками розгляду у першому читанні доцільно 

прийняти альтернативний проект Закону України про внесення змін до статті 241 

Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання 

коштів державного фонду регіонального розвитку (реєстр. № 2202), поданий 

Кабінетом Міністрів України, який передбачає більш комплексний підхід щодо 

удосконалення відповідних положень бюджетного законодавства. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – вважати за доцільне 

запропонувати Комітету з питань бюджету, визначеного головним з підготовки і 

опрацювання проекту Закону України про внесення змін до статті 241 Бюджетного 

кодексу України щодо вдосконалення порядку розподілу коштів Державного 

фонду регіонального розвитку (реєстр. № 2202-1), поданого народним депутатом 

України А.Лопушанським, рекомендувати Верховній Раді України за наслідками 

розгляду в першому читанні відхилити вказаний законопроект. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань бюджету, 

визначеного головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України про 

внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення 

порядку розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку (реєстр. 

№2202-1), поданого народним депутатом України А.Лопушанським, 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої 

статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому 

читанні відхилити законопроект. 

2. Надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 22 народних депутати України, «Утримались» – 2 народних депутати 

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

грудень 2019 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на грудень 2019 року та головам 

підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим Розкладом, до 

розгляду на засіданнях Комітету, поклавши контроль за виконанням цього 

Рішення на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

грудень 2019 року. 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 25 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про утворення 

Робочої групи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з підготовки проекту 

закону України щодо парламентської служби. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію:  

– утворити Робочу групу Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 

підготовки проекту Закону України щодо парламентської служби; 

– призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

Комітету О.Корнієнка; 

– залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України – членів підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету, 

голів комітетів Верховної Ради України з питань правової політики, з питань 

Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, неурядових організацій, науковців, експертів; 

– доручити Керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до нього; 

– рішення Комітету надіслати до Комітету з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, Комітету з 

питань правової політики та Керівнику Апарату Верховної Ради України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити Робочу групу Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 

підготовки проекту Закону України щодо парламентської служби. 

2. Призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

Комітету О.Корнієнка. 

3. Залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України – членів підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету, 

голів комітетів Верховної Ради України з питань правової політики, з питань 

Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, неурядових організацій, науковців, експертів. 

4. Доручити Керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до нього. 

5. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, Комітету з 

питань правової політики та Керівнику Апарату Верховної Ради України. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 25 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 



18 

 

9. 
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про позаштатних 

консультантів Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 
– члени Комітету. 

Народні депутати України – члени Комітету та Голова Комітету А.Клочко 
висловили пропозицію перенести розгляд вказаного питання про позаштатних 
консультантів Комітету на наступне засідання Комітету. Також Голова Комітету 
А.Клочко запропонував народним депутатам України – членами Комітету надати 
свої пропозиції щодо кандидатур позаштатних консультантів Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Перенести розгляд питання про позаштатних консультантів Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування консультантів 
комітету на наступне засідання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 22 народних депутати України, «Утримались» – 2 народних депутати 

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про погодження 

призначення на посаду заступника керівника секретаріату Комітету Казімірової І.І. 
та на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Багнюк Р.С. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 
– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію про 
погодження призначення на посаду заступника керівника секретаріату Комітету 
Казімірової Ірини Ігорівни та на посаду головного консультанта секретаріату 
Комітету Багнюк Ружени Стахівни. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Підтримати пропозицію про погодження призначення на посаду 

заступника керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування КАЗІМІРОВОЇ Ірини Ігорівни. 

2. Підтримати пропозицію про погодження призначення на посаду 
головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування БАГНЮК Ружени Стахівни. 

3. Доручити Голові Комітету А.Клочку скерувати до Апарату Верховної 
Ради України відповідні подання про призначення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
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11. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування 

представників Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Координаційної ради з питань реформування державного управління. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував делегувати представників Комітету 

до складу Координаційної ради з питань реформування державного управління, 

скерувати дане Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визначити представниками Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у 

складі Координаційної ради з питань реформування державного управління 

народних депутатів України - членів Комітету: 

– голову підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород Комітету Корнієнка Олександра Сергійовича; 

– члена підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород Комітету Шкрум Альону Іванівну. 

2. Скерувати дане Рішення Комітету до Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

12. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення змін до 

Рішення Комітету від 1 жовтня 2019 року (Протокол № 4) «Про утворення 

Робочої групи Комітету щодо реформування системи державного архітектурно– 

будівельного контролю та нагляду». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував внести зміни до Рішення Комітету 

«Про утворення Робочої групи Комітету щодо реформування системи 

Державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 1 жовтня 2019 

року (Протокол № 4), а саме пункти 2, 3 та 6 викласти в такій редакції: 

«2. Призначити головою Робочої групи народного депутата України, Голову 

Комітету А.Клочка. 

3. Заступником голови Робочої групи визначити народного депутата 

України, голову підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

6. Доручити голові Робочої групи сформувати персональний склад Робочої 

групи, надавши їм право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу». 
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УХВАЛИЛИ: 

Внести зміни до Рішення Комітету «Про утворення Робочої групи Комітету 

щодо реформування системи Державного архітектурно-будівельного контролю 

та нагляду» від 1 жовтня 2019 року (Протокол № 4), а саме пункти 2, 3 та 6 

викласти в такій редакції: 

«2. Призначити головою Робочої групи народного депутата України, Голову 

Комітету А.Клочка. 

3. Заступником голови Робочої групи визначити народного депутата 

України, голову підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

6. Доручити голові Робочої групи сформувати персональний склад Робочої 

групи, надавши їм право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 25 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

13. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування 

представників Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Робочої групи з формування і реалізації державної політики в дорожній 

галузі автомобільних перевезень, створення якої ініціюється Міністерством 

інфраструктури України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував делегувати представників 

Комітету до складу Робочої групи з формування і реалізації державної політики 

в дорожній галузі автомобільних перевезень, створення якої ініціюється 

Міністерством інфраструктури України, скерувати дане Рішення Комітету до 

Міністерства інфраструктури України та покласти контроль за його виконанням 

на Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Робочої групи з формування і реалізації державної 

політики в дорожній галузі автомобільних перевезень Міністерства 

інфраструктури України від Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування наступних представників: 

Аліксійчука Олександра Васильовича – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва; 

Дунду Олега Андрійовича – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань будівництва та проектування; 

Рубльова В’ячеслава Володимировича – народного депутата України, 

голову підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів. 

2. Скерувати дане рішення Комітету до Міністерства інфраструктури України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 21 народний депутат України, «Утримались» – 3 народних депутати 

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

14. 

СЛУХАЛИ: інформацію Т.Журавля про діяльність проекту «Реформа управління 

на сході України II», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини. 

Керівник Проекту Т.Журавель зазначив, що метою Проекту є сприяння 

органам місцевого самоврядування та державним установам у застосуванні 

інноваційних інструментів та процедур для ефективного та сталого надання 

публічних послуг. 

Доповідач зазначив, що завдяки Проекту в Україні: 

– створено 25 центрів надання адміністративних послуг; 

– забезпечено підтримку мережі центрів надання адміністративних послуг та 

розвиток компетенції працівників. Близько чотирьох тисяч працівників центрів надання 

адміністративних послуг пройшли навчання та підвищили свою кваліфікацію; 

– у Полтавській області реалізовано близько 100 проектів 

міжмуніципального співробітництва; 

– запроваджено сучасну систему збору та вивезення твердих побутових 

відходів, завдяки якій понад 60 тисяч сільських жителів Полтавської області 

отримують якісні послуги зі збору сміття. 

Т.Журавель висловив надію на продовження плідної співпраці між 

Проектом та Комітетом 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 взяти до відома інформацію про 

діяльність проекту «Реформа управління на сході України II», що виконується 

компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за 

дорученням Федерального уряду Німеччини. 

Інформацію взято до відома. 

 

15. 

СЛУХАЛИ: інформацію директора Громадської організації «Інститут 

розвитку територій» Ю.Ганущака про подальші кроки по проведенню реформи 

територіальної організації влади. 

Доповідач вказав на основні заходи, які, на його думку, необхідно вжити для 

успішного завершення реформи територіальної організації влади:  

– продовження етапу добровільного об’єднання територіальних громад до 

внесення змін до Конституції України; 

– прийняття змін до Конституції України, якими буде визначено 

адміністративно-територіальний устрій України, засади організації місцевого 

самоврядування та територіальних органів виконавчої влади; 



22 

 

– прийняття Закону України «Про засади адміністративно-територіального 

устрою України»; 

– прийняття Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій 

України», яким буде визначено перелік адміністративно-територіальних 

одиниць та затверджено межі територій територіальних громад України; 

– прийняття змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

задля кращого закріплення принципів здійснення місцевого самоврядування; 

– прийняття Закону України «Про префектів», положеннями якого буде 

закріплено порядок здійснення повноважень органами виконавчої влади; 

– прийняття змін до Виборчого кодексу України; 

– прийняття пакету змін до галузевого законодавства в частині визначення 

повноважень територіальних органів виконавчої влади на всіх рівнях 

адміністративно-територіального устрою. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома інформацію про 

подальші кроки по проведенню реформи територіальної організації влади. 

Інформацію взято до відома 

 

*** 

Різне. 

0 

Народний депутат України - член Комітету А.Шкрум запропонувала 

запросити Міністра Кабінету Міністрів України Д.Дубілета на одне із наступних 

засідань Комітету задля обговорення плану Уряду щодо скорочення на 50% 

штатних одиниць районних державних адміністрацій. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко оголосив перерву у засіданні Комітету до 

15 листопада 2019 року, поінформувавши народних депутатів України – членів 

Комітету, що після її завершення буде продовжено розгляд питання першого 

порядку денного засідання Комітету про Пропозиції Президента України до 

Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978, перехідний). 

 

 

 

 

Голова Комітету                _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

За Секретаря Комітету    _________________                    А.ЗАГОРУЙКО 
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
Комітет 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 
 

Протокол засідання № 9 

 

Частина ІІ 

15 листопада 2019 року 

14 год. 00 хв. 

м. Київ  

вул. М.Грушевського, 18/2, к.11 

 

 

Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Аліксійчук О.В., Безгін В.Ю., Бондар Г.В., Гузь І.В., Гурін Д.О., 

Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Качура О.А., Літвінов О.М.,  

Лозинський Р.М., Микиша Д.С., М’ялик В.Н., Плачкова Т.М., Рубльов В.В., 

Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шкрум А.І., Шуляк О.О., Юнаков І.С. 

 

Відсутні: Балога В.І., Білозір Л.М., Кальцев В.Ф., Корнієнко О.С.,  

Поляк В.М., Саврасов М.В. 

 

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету: Данилюк О.А., 

головні консультанти:  Падалко О.В., Пилявський Ю.О., Каніковська  В.О. 

 

Запрошені: 

 

Бойко О.П. – експерт Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO; 

Ждан П.М. – завідувач відділу забезпечення діяльності Уповноваженого 

Президента України з прав людей з інвалідністю Офісу Президента України; 
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Клюжев О.В. – старший аналітик Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа ОПОРА»; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Малярчук Л.Я. – радник з правових питань Програми «U-LEAD з Європою»; 

Поліщук В.П. – радник з правових питань Програми «U-LEAD з Європою». 

 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко запропонував включити до порядку денного 

засідання Комітету питання про делегування представників Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування до складу Робочої групи Комітету 

Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики з 

напрацювання законодавчих ініціатив, направлених на підвищення рівня 

соціальної підтримки сімей з дітьми. 

УХВАЛИЛИ: 

Включити до порядку денного засідання Комітету питання про делегування 

представників Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики з напрацювання законодавчих ініціатив, направлених на 

підвищення рівня соціальної підтримки сімей з дітьми. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 18 народних  депутатів  України, «Не  брали  участі  в  голосуванні» 

– 4 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

(продовження розгляду) 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про Пропозиції Президента України до Виборчого кодексу України 

(реєстр. № 0978, перехідний). 

Голова Комітету А.Клочко поінформував, що до Комітету надійшло 

звернення Президента України В.Зеленського, яким він вітає зусилля Комітету, 

Центральної виборчої комісії, представників громадянського суспільства, 

міжнародних партнерів, провідних фахівців та експертів в галузі виборчого 

права, спрямовані на вдосконалення положень Виборчого кодексу України, який 

повернутий ним для повторного розгляду парламентом. Президент звертає увагу, 

що пропозиції Центральної виборчої комісії щодо вдосконалення Виборчого 

кодексу спрямовані на комплексне вдосконалення його положень та 

сприятимуть побудові Виборчого кодексу України на демократичних засадах. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко зазначила, 

що підкомітетом з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 



25 

 

демократії підготовлено порівняльну таблицю, перша колонка якої містить текст 

проекту Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978), друга – пропозиції 

Президента України у запропонованій ним нумерації, третя – висновки Комітету 

щодо врахування кожної з цих пропозицій, четверта – текст остаточної редакції 

Виборчого кодексу України, який комплексно враховує всі пропозиції 

Президента України. 

Також А.Загоруйко повідомила, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України у своєму висновку відмічає, що значна частина 

зауважень Президента України до тексту Кодексу є обґрунтованою і їх варто 

врахувати. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України прийняти всі Пропозиції Президента України до Виборчого 

кодексу України шляхом голосування по кожній із них та прийняти Виборчий 

кодекс України в редакції Комітету в цілому як закон. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, завідувач відділу забезпечення діяльності Уповноваженого 

Президента України з прав людей з інвалідністю П.Ждан. 

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету взяли до 

уваги, що наведений у пропозиціях Президента України перелік зауважень не є 

вичерпним. 

За наслідками обговорення Голова Комітету запропонував підтримати 

пропозицію підкомітету і рекомендувати Верховній Раді України прийняти всі 

Пропозиції Президента України до Виборчого кодексу України шляхом 

голосування по кожній із них та прийняти Виборчий кодекс України в редакції 

Комітету в цілому як закон та доручити Комітету при підготовці тексту Кодексу 

на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко- 

юридичне доопрацювання. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію визначити 

співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України народного депутата України, Заступника Голови Комітету, голову 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 133, частини третьої статті 134, частин четвертої та п’ятої статті 135 

Регламенту Верховної Ради України прийняти всі Пропозиції Президента 

України до Виборчого кодексу України шляхом голосування по кожній із них та 

прийняти Виборчий кодекс України в редакції Комітету в цілому як закон. 

2. Доручити Комітету при підготовці тексту Кодексу на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 
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3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, Заступника Голови 

Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 21 народний депутат України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України. 

Рішення прийнято. 

 

16. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування 

представників Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики з напрацювання законодавчих ініціатив, направлених на 

підвищення рівня соціальної підтримки сімей з дітьми. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував делегувати представників 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу 

Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики з напрацювання законодавчих ініціатив, направлених на 

підвищення рівня соціальної підтримки сімей з дітьми, скерувати дане Рішення 

Комітету до відповідного Комітету, поклавши контроль за його виконанням на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Робочої групи Комітету Верховної Ради України з 

питань гуманітарної та інформаційної політики з напрацювання законодавчих 

ініціатив, направлених на підвищення рівня соціальної підтримки сімей з дітьми 

наступних представників Комітету: 

Загоруйко Аліну Леонідівну – народного депутата України, Заступника 

Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших 

форм безпосередньої демократії; 

Іванова Володимира Ілліча – народного депутата України – члена Комітету; 

Плачкову Тетяну Михайлівну – народного депутата України – члена 

Комітету. 

2. Скерувати дане рішення Комітету до Комітету Верховної Ради України з 

питань гуманітарної та інформаційної політики. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 21 народний депутат України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України. 

Рішення прийнято. 
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*** 

Різне. 

 

Голова Комітету А.Клочко нагадав присутнім, що 25 листопада відбудеться 

експертна нарада по питанню реформування законодавства, що регулює місцеві 

вибори. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що 28 та 29 листопада у місті 

Краматорськ відбудеться форум «Ефективне місцеве самоврядування як 

запорука демократичної та правової держави». 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував звернутися 

до технічної служби Комітету задля врегулювання питання адаптації 

«Електронного комітету» для смартфонів. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

        Секретар Комітету          _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

13 листопада 2019 року та 

15 листопада 2019 року 

 

1. Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978, 

перехідний). 

2. 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). 

3. Проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» (щодо покращення інвестиційних 

можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел) 

(реєстр. № 0859, друге читання). 

4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері містобудування» (реєстр. № 0861, друге читання). 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного 

кодексу України» (щодо підвищення ефективності використання коштів 

державного фонду регіонального розвитку) (реєстр. № 2202, КМУ, О.Гончарук). 

6. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного 

кодексу України» (щодо вдосконалення порядку розподілу коштів Державного 

фонду регіонального розвитку) (реєстр. № 2202-1, н.д. А.Лопушанський). 

IІІ. Організаційні питання 

7. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на грудень 2019 року. 

8. Про утворення Робочої групи Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 

підготовки проекту закону України щодо парламентської служби. 

9. Про позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування. 

10. Кадрові питання. 

11. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Координаційної ради з питань 

реформування державного управління. 

12. Про внесення змін до Рішення Комітету від 1 жовтня 2019 року 

(Протокол № 4) «Про утворення Робочої групи Комітету щодо реформування 

системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду». 
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13. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Робочої групи з формування і реалізації 

державної політики в дорожній галузі автомобільних перевезень, створення якої 

ініціюється Міністерством інфраструктури України. 

14. Про діяльність проекту «Реформа управління на сході України II», що 

виконується компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини. 

15. Про подальші кроки по проведенню реформи територіальної організації 

влади. 

16. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Робочої групи Комітету Верховної Ради 

України з питань гуманітарної та інформаційної політики з напрацювання 

законодавчих ініціатив, направлених на підвищення рівня соціальної підтримки 

сімей з дітьми. 

IV. Різне 

 


