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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

Міністрів України» щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань 

приватизації (реєстр. № 3757, КМУ, Д.Шмигаль). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення проходження державної служби (реєстр. № 3748, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

3. Про розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його 

економічних основ (реєстр. № 3118) із врахуванням зауважень Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

4. Про розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. 

№2679) із врахуванням зауважень Головного юридичного управління та 

Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України. 
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5. Проект Закону про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня» (реєстр. № 2435, н.д. Д.Чорний, А.Поляков, К.Нестеренко). 

6. Проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум 

(реєстр. № 3612, друге читання). 

ІI. Організаційні питання 

7. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо зміни складу підкомітетів. 

8. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475 від 14.05.2020). 

9. Про пропозицію щодо проведення спільних комітетських слухань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування і Комітету з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг стосовно стану виконання державних програм 

стимулювання енергоефективності (їх проектів) та напрацювання рекомендацій 

для подальшої їх реалізації. 

10. Про включення до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради 

України проекту Закону про внесення зміни до статті 61 Виборчого кодексу 

України щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій (реєстр. 

№4070, н.д. А.Клочко, В.Безгін, О.Корнієнко). 

11. Про включення експертів Асоціації “Кола Українських Будівельників” 

до складу Громадської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та 

житлової політики при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

12. Про пропозицію Програми «РАДА: відповідальне, підзвітне, 

демократичне парламентське представництво», яка фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Фондом «Східна Європа», 

щодо співпраці із Комітетом з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у рамках Ініціативи 

«Модельний комітет». 

IІІ. 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» – 19 народних депутатів України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 

народний депутат України. 

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

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував в розділі 

«Різне» обговорити питання про запрошення  на засідання Комітету Першого 

заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі 

В.Фокіна для ознайомлення із його позицією, яку було висловлено у засобах масової 

інформації 29 серпня 2020 року та яка викликала значний суспільний резонанс. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловленої пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахування 

висловленої пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 18 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Кабінет 

Міністрів України” щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань 

приватизації (реєстр. № 3757, КМУ, Д.Шмигаль). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення проходження державної служби (реєстр. № 3748, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

3. Про розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його 

економічних основ (реєстр. №3118) із врахуванням зауважень Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

4. Про розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. 

№2679) із врахуванням зауважень Головного юридичного управління та 

Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України. 



 5 

5. Проект Закону про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне 

звання України «Мати-героїня» (реєстр. № 2435, н.д. Д.Чорний, А.Поляков, 

К.Нестеренко). 

6. Проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум 

(реєстр. № 3612, друге читання). 

ІI. Організаційні питання 

7. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо зміни складу підкомітетів. 

8. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475 від 14.05.2020). 

9. Про пропозицію щодо проведення спільних комітетських слухань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування і Комітету з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг стосовно стану виконання державних програм 

стимулювання енергоефективності (їх проектів) та напрацювання рекомендацій 

для подальшої їх реалізації. 

10. Про включення до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради 

України проекту Закону про внесення зміни до статті 61 Виборчого кодексу 

України щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій (реєстр. 

№4070, н.д. А.Клочко, В.Безгін, О.Корнієнко). 

11. Про включення експертів Асоціації «Кола Українських Будівельників» 

до складу Громадської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та 

житлової політики при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

12. Про пропозицію Програми «РАДА: відповідальне, підзвітне, 

демократичне парламентське представництво», яка фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Фондом «Східна Європа», 

щодо співпраці із Комітетом з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у рамках Ініціативи 

«Модельний комітет». 

IІІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Міністра юстиції України О.Банчука 

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

Міністрів України» щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань 

приватизації (реєстр. № 3757, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач вказав, що метою вказаного законопроекту є узгодження Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» із Законом України «Про приватизацію 
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державного і комунального майна» із змінами, внесеними Законом України від 11 

вересня 2019 року № 55-IX, яким було виключено статтю 9 Закону, що регулювала 

діяльність Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо діяльності Спеціальної 

контрольної комісії з питань приватизації (реєстр. № 3757 від 30.06.2020), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому та у разі прийняття законопроекту за наслідками 

розгляду у першому читанні за основу та в цілому запропонувати Верховній Раді 

України доручити Комітету при підготовці закону 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, народний депутат України А.Шкрум, заступник Міністра 

юстиції України О.Банчук. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо 

діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації» (реєстр. № 3757 

від 30.06.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу та в цілому; 

- у разі прийняття законопроекту за наслідками розгляду у першому читанні 

за основу та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити при 

підготовці закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його 

техніко-юридичне доопрацювання; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації» 

(реєстр. № 3757 від 30.06.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за наслідками розгляду у першому 

читанні за основу та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування при підготовці закону на підпис Голові 
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Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 10 народних депутатів України, «Утримались» – 9 народних 

депутатів України 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Національного агентства України з питань 

державної служби Н.Алюшиної про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення проходження державної служби 

(реєстр. № 3748, КМУ, Д.Шмигаль). 

Н.Алюшина повідомила, що законопроектом передбачається удосконалення 

порядку вступу, проходження, припинення державної служби, зміна системи і 

підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби для підвищення 

її конкурентоспроможності, прозорості, передбачуваності та справедливості, 

оптимізація наслідків конкурсних відборів на посади державної служби, 

забезпечення виключно обґрунтованих звільнень з посад державної служби, 

удосконалення порядку застосування дисциплінарних стягнень. 

З цією метою законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу 

законів про працю України, законів України «Про зайнятість населення», «Про 

запобігання корупції», «Про державну службу» та «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення проходження 

державної служби» (реєстр. № 3748 від 26.06.2020), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та 

звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити під час 

розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Голова Національного агентства України з питань державної 

служби Н.Алюшина. 

Членами Комітету було взято до відома, шо: 
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- Комітет з питань бюджету, розглянувши законопроект, ухвалив рішення, 

що він не має прямого впливу на видаткову частину державного бюджету, 

оскільки реалізацію його положень передбачається здійснювати в межах видатків, 

передбачених законом про державний бюджет на функціонування відповідних 

органів влади, і у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 

згідно із законодавством. 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

проаналізувавши законопроект, зазначає, що значна частина його новел 

спрямована на усунення недоліків та прогалин і сприятиме покращенню 

правового регулювання питань державної служби. Разом з тим, Головне 

управління звертає увагу, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

проходження державної служби» (реєстр. № 3748 від 26.06.2020), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу; 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

проходження державної служби (реєстр. № 3748 від 26.06.2020), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

2. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під 

час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 
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організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка та Першого заступника 

Голови Комітету Р.Лозинського про розгляд у другому читанні проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого 

самоврядування та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118) із врахуванням 

зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

Голова Комітету поінформував присутніх, що Комітетом опрацьовано 27 

пропозицій, що надійшли до законопроекту від 9-ти народних депутатів України 

як суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

Також А.Клочко повідомив, що до Комітету надійшли зауваження 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до 

остаточної редакції проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення додержання 

державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ 

(реєстр. № 3118). 

Р.Лозинський зазначив, що з метою врахування вищевказаних зауважень 

Головного юридичного управління, ним та народним депутатом України 

Д.Гуріним подано 10 пропозицій, 4 з яких полягають у внесенні нових пропозицій, 

що не були предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні Комітету 02 

вересня 2020 року, а 6 пропозицій стосуються перегляду раніше прийнятих рішень 

Комітету стосовно пропозицій народних депутатів України, розглянутих на 

засіданні Комітету 02 вересня 2020 року. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував перейти до обговорення поправок 

та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував врахувати 

нові поправки та пропозиції за №№ 7, 14, 23, 27 до проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та 

захисту його економічних основ (реєстр. № 3118). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 2 народні депутати України. 
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Рішення прийнято. 
 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував відхилити 

раніше враховані поправки та пропозиції за №№ 6, 8, 15, 16 до проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого 

самоврядування та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти можуть бути 

переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною 

Радою України складу членів комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував врахувати 

раніше відхилені поправки та пропозиції за №№ 17, 19 до проекту Закону України 

про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та 

захисту його економічних основ (реєстр. №3118). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати пропозиції народних депутатів України – членів Комітету 

Р.Лозинського та Д.Гуріна щодо врахування зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України від 11 вересня 2020 року при 

підготовці до другого читання проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його 

економічних основ (реєстр. № 3118) шляхом врахування нових пропозицій за №№ 

7, 14, 23, 27 та перегляду рішень Комітету щодо пропозицій за №№ 6, 8, 15, 16, 17, 

19, з яких раніше враховані пропозиції за №№ 6, 8, 15, 16 відхиляються, а раніше 

відхилені пропозиції за №№ 17, 19 враховуються; 

- доручити підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення спільно із секретаріатом Комітету здійснити техніко-

юридичне доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 3118 для його подання на 

розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 
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Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його 

економічних основ (реєстр. № 3118) прийняти в другому читанні та в цілому з 

врахуванням пропозицій народних депутатів України Р.Лозинського та Д.Гуріна, 

поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України від 11 вересня 2020 року; 

- у разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, Першому заступнику 

Голови Комітету Р.Лозинському. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозиції народних депутатів України – членів Комітету 

Р.Лозинського та Д.Гуріна щодо врахування зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України від 11 вересня 2020 року при 

підготовці до другого читання проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його 

економічних основ (реєстр. № 3118) шляхом врахування нових пропозицій за №№ 

7, 14, 23, 27 та перегляду рішень Комітету щодо пропозицій за №№ 6, 8, 15, 16, 17, 

19, з яких раніше враховані пропозиції за №№ 6, 8, 15, 16 відхиляються, а раніше 

відхилені пропозиції за №№ 17, 19 враховуються. 

2. Доручити підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення спільно із секретаріатом Комітету здійснити техніко-

юридичне доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 3118 для його подання на 

розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 

Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його 

економічних основ (реєстр. № 3118) прийняти в другому читанні та в цілому з 

врахуванням пропозицій народних депутатів України Р.Лозинського та Д.Гуріна, 

поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України від 11 вересня 2020 року. 

4. У разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 
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Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, Першому заступнику 

Голови Комітету Р.Лозинському. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Л.Білозір про розгляд у другому читанні 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. № 2679) із врахуванням зауважень Головного 

юридичного управління та Головного управління документального забезпечення 

Апарату Верховної Ради України. 

Доповідач повідомила, що до Комітету надійшли зауваження Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України до остаточної редакції 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. № 2679). 

Л.Білозір зазначила, що з метою врахування вищевказаних зауважень 

Головного юридичного управління, нею подано 11 нових пропозицій, що не були 

предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні Комітету 02 вересня 2020 року. 

До розгляду зазначеного законопроекту у другому читанні підготовлено 

уточнену порівняльну таблицю, що містить 199 поправок і пропозицій, які 

надійшли від 10 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких 62 поправки та 

пропозиції пропонується врахувати, 66 – врахувати частково, 16 – врахувати 

редакційно, 55 – відхилити. 

Л.Білозір запропонувала перейти до обговорення поправок та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Л.Білозір запропонувала врахувати нові поправки та пропозиції за №№ 5, 

6, 7, 8, 11, 19, 52, 82, 107, 118, 158 до проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. № 2679). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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«За» – 19 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Л.Білозір запропонувала відхилити раніше враховані поправки та 

пропозиції за №№ 92, 108, 116 до проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. № 2679). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти можуть бути 

переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною 

Радою України складу членів комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Л.Білозір запропонувала врахувати раніше відхилені поправки та 

пропозиції за №№ 26, 27, 60, 90, 134 до проекту Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. № 2679). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти можуть бути 

переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною 

Радою України складу членів комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати пропозиції народного депутата України Л.Білозір щодо 

врахування зауважень Головного юридичного управління від 14 вересня 2020 

року та Головного управління документального забезпечення від 08 вересня2020 

року Апарату Верховної Ради України при підготовці до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг 

та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. №2679) шляхом врахування нових пропозицій за №№ 

5, 6, 7, 8, 11, 19, 52, 82, 107, 118, 158 та перегляду рішень Комітету щодо 
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пропозицій за №№ 26, 27, 35, 48, 51, 60, 81, 85, 86, 90, 92, 97, 105, 106, 108, 109, 

110, 111, 113, 115, 116, 134, 175, 183, 196, 199,  з яких раніше враховані пропозиції 

за №№ 92, 108, 116 відхиляються, а раніше відхилені пропозиції за №№ 26, 27, 60, 

90, 134 враховуються; 

- доручити підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур спільно із секретаріатом Комітету здійснити техніко-

юридичне доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 2679 для його подання на 

розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 

Регламенту Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. № 2679) 

прийняти в другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій народного 

депутата України Л.Білозір, поданих з метою врахування зауважень Головного 

юридичного управління від 14 вересня 2020 року та Головного управління 

документального забезпечення від 08 вересня 2020 року Апарату Верховної Ради 

України; 

- у разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозиції народного депутата України Л.Білозір щодо 

врахування зауважень Головного юридичного управління від 14 вересня 2020 

року та Головного управління документального забезпечення від 08 вересня2020 

року Апарату Верховної Ради України при підготовці до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг 

та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. №2679) шляхом врахування нових пропозицій за №№ 

5, 6, 7, 8, 11, 19, 52, 82, 107, 118, 158 та перегляду рішень Комітету щодо 

пропозицій за №№ 26, 27, 35, 48, 51, 60, 81, 85, 86, 90, 92, 97, 105, 106, 108, 109, 

110, 111, 113, 115, 116, 134, 175, 183, 196, 199,  з яких раніше враховані пропозиції 

за №№ 92, 108, 116 відхиляються, а раніше відхилені пропозиції за №№ 26, 27, 60, 

90, 134 враховуються. 

2. Доручити підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур спільно із секретаріатом Комітету здійснити техніко-
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юридичне доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 2679 для його подання на 

розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 Регламенту 

Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів 

надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. №2679) прийняти в другому 

читанні та в цілому з врахуванням пропозицій народного депутата України Л.Білозір, 

поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного управління від 14 

вересня 2020 року та Головного управління документального забезпечення від 08 

вересня 2020 року Апарату Верховної Ради України. 

4. У разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Д.Чорного про 

проект Закону про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня» (реєстр. № 2435, н.д. Д.Чорний, А.Поляков, 

К.Нестеренко). 

Доповідач вказав, що метою внесення законопроекту є підвищення поваги 

до материнства, визначення підстав для присвоєння матерям почесного званням 

України «Мати- героїня», посилення їх соціального захисту та підтримки, а також 

визначення підстав для позбавлення жінок такого звання. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко повідомив, що: 

- Комітет з питань бюджету за результатами розгляду законопроекту у 

своєму висновку зауважив, що реалізація окремих положень законопроекту 

потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих бюджетів. При цьому 

Комітет акцентує увагу на експертному висновку Міністерства фінансів України, 

за орієнтовними розрахунками якого впровадження запропонованих 

законопроектом додаткових пільг та виплат жінкам, яким присвоєно почесне 

звання «Почесне звання України», потребуватиме щороку додаткового виділення 



 16 

(в умовах 2020 року) майже 3,3 млрд. грн бюджетних коштів. Крім того, на думку 

Міністерства фінансів запропонована зміна процедури визначення розміру 

винагороди за почесне звання, яка на сьогодні є фіксованою, призведе до втрати 

принципу соціальної справедливості та виділення додаткових коштів. 

Комітет з питань бюджету також наголошує, що всупереч вимогам частини 

першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 

Регламенту Верховної Ради України суб’єктами права законодавчої ініціативи до 

законопроекту, прийняття якого призведе до змін показників бюджету, не надано 

фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та 

пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету 

та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Отже, враховуючи зазначене, Комітет ухвалив висновок, що у разі 

прийняття відповідного закону до 15 липня 2020 року він має вводитися в дію не 

раніше 1 січня 2021 року, а після 15 липня 2020 року – не раніше 1 січня 2022 року 

(або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону); 

- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у своєму 

висновку до даного законопроекту зазначив, що невиправданою видається 

практика законодавчих ініціатив щодо надання додаткової соціальної підтримки 

особам, які отримали окреме почесне звання (в даному випадку – звання «Мати- 

героїня») шляхом прийняття окремого закону України і вважає, що законопроект 

доцільно відхилити; 

- Комітет з питань освіти, науки та інновацій у висновку до законопроекту 

вказав, що він не має на меті внесення змін до законодавчих норм у сфері освіти, 

науки та інновацій, окрім єдиного положення, яким передбачається присвоєння 

почесного звання «Мати-героїня», зокрема, за «...створення сприятливих умов для 

здобуття дітьми освіти...», що, на думку Комітету, повинно бути властиве кожній 

матері. Висловивши низку зауважень до законопроекту, підтримуючи в цілому 

прагнення авторів щодо підвищення поваги до материнства та надання їм 

додаткової соціальної підтримки, Комітет з питань освіти, науки та інновацій 

вважає за доцільне за наслідками розгляду даного проекту Закону повернути його 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

- Комітет з питань транспорту та інфраструктури, підтримуючи 

спрямованість законопроекту на посилення соціального захисту згаданої категорії 

жінок, вважає необхідним звернути увагу на проблему з компенсацією коштів 

перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян, адже авторами 

проекту пропонується надати безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого 

пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом. Комітет 

наголошує, що враховуючи різний рівень фінансової спроможності місцевих 

бюджетів, питання компенсації коштів за перевезення пільгових категорій 

громадян потребує вирішення на загальнодержавному рівні, наприклад, через 

повернення механізму надання відповідної субвенції з державного бюджету до 

місцевих. За інформацією Комітету Міністерство інфраструктури підтримує 

даний законопроект та пропонує передбачити надання зазначених пільг у формі 

адресної допомоги. Комітет з питань транспорту та інфраструктури рекомендує 
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прийняти згаданий законопроект в першому читанні за основу за наявності 

фінансового забезпечення; 

- Комітети з питань молоді і спорту, з питань гуманітарної та інформаційної 

політики підтримують даний законопроект, пропонуючи прийняти його за 

наслідками розгляду в першому читанні за основу; 

- Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом визнав 

положення законопроекту такими, що регулюються національним 

законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію 

міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

у своєму висновку до законопроекту висловило низку зауважень і пропозицій, 

зауваживши, насамперед, що законопроект не має самостійного предмета 

законодавчого регулювання, оскільки переважна більшість суспільних відносин, 

які пропонується врегулювати, вже врегульовані, а запровадження соціальної 

підтримки зазначеної категорії осіб повинно відповідати чинним нормативно-

правовим актам, а не дублювати їх в окремому законі. Так, на думку Управління, 

пропозиції щодо посилення соціального захисту жінок, яким присвоєно почесне 

звання України «Мати-героїня», доцільно вносити до чинної системи 

законодавчих актів, що мають предметом регулювання зазначені питання, 

зокрема, до законів України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про охорону 

дитинства» тощо. Управлінням висловлені зауваження також до положень статті 

2 законопроекту в частині підстав для позбавлення почесного звання України 

«Мати-героїня» і акцентовано увагу, що визначення в законопроекті підстав і 

порядку представлення до присвоєння такого почесного звання, опис зазначеної 

державної нагороди, порядок нагородження, вручення носіння, зберігання 

нагрудних знаків та інші запропоновані правила затверджуються Президентом 

України, оскільки до його конституційних повноважень віднесено нагородження 

державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження 

ними. Висловивши також зауваження до статті 3 законопроекту, його прикінцевих 

положень, Головне науково-експертне управління вважає за доцільне даний 

законопроект за результатами розгляду в першому читанні відхилити. 

О.Корнієнко зазначив, що  підкомітет з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород не прийняв рішення щодо даного законопроекту і пропонує 

членам Комітету визначатися з позицією шляхом голосування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати- 

героїня» (реєстр. № 2435), поданий народними депутатами України Д.Чорним, 

А.Поляковим, К.Нестеренком, за наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 
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- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати- 

героїня» (реєстр. № 2435), поданий народними депутатами України Д.Чорним, 

А.Поляковим, К.Нестеренком, за наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 10 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 8 народних депутатів України 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про проект Закону про народовладдя через всеукраїнський 

референдум (реєстр. № 3612, друге читання). 

Доповідач нагадала присутнім, що 18 червня 2020 року Верховна Рада 

України прийняла за основу проект Закону про народовладдя через 

всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612). Даний законопроект спрямований 

на інституалізацію референдуму як інструменту народовладдя та реалізації 

суверенітету народу. 

До розгляду зазначеного законопроекту у другому читанні підготовлено 

порівняльну таблицю, що містить 1222 поправки і пропозиції, які надійшли від 48 

суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

А.Загоруйко запропонувала перейти до обговорення поправок та 

пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Перший заступник Голови Верховної Ради України 

Р.Стефанчук; народний депутат України А.Шкрум; член Центральної виборчої 

комісії П.Любченко. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала відхилити поправки та пропозиції за №№ 1, 7- 9, 11-44, 47-52, 56-

62, 64-80, 83-86, 88, 89, 91-102, 104,105, 107-116, 119, 122-129,136-149, 157, 167-

186, 188-190, 192, 195, 197-200, 202-205, 207, 208, 211-218, 220-222, 224-233, 235, 
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238, 239, 242-250, 252-256, 258, 260-283, 293-305, 316-324, 326-330, 335-346, 348, 

349, 351-354, 356, 357, 362, 365-376, 378-382, 384-387, 389-393, 395, 398-404, 406-

433, 436-440, 442-448, 450, 453, 454, 456-462, 464-484, 486, 487, 489-499, 501-506, 

508-554, 556, 557, 559-561, 563, 565-570, 572-580, 582-598, 601-608, 612-648, 650, 

651, 653, 654, 656, 657, 660-671, 673, 676, 678-685, 688-704, 706-713, 720,721, 726, 

731-745, 747-749, 752-754, 756, 757, 759-761, 763-765, 767, 771, 774, 779, 781, 787, 

791-796, 798-800, 802, 805, 807, 810, 813, 816, 820, 823, 826-836, 838, 839, 841-844, 

846, 847, 849-859, 865-872, 874, 876-879, 881-883, 885, 887. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

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

Рішення прийнято. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала відхилити поправки та пропозиції за №№ 890-894, 897-904, 906, 

909, 910, 912-918, 921, 922, 924-935. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала відхилити поправки та пропозиції за №№ 936-944, 946-959, 963, 

965-968, 971-982, 993-1011, 1013-1017, 1020-1022, 1024, 1026, 1027, 1029-1033, 

1038, 1042-1082, 1084, 1087-1093, 1095-1111. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

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

Рішення прийнято. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала відхилити поправки та пропозиції за №№ 1112-1116, 1118-1128,  

1131-1133, 1135, 1137. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України, «Не брали участі і голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 
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Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала відхилити поправки та пропозиції за №№ 1139-1151, 1153, 1157, 

1158,  1163-1166. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала відхилити поправки та пропозиції за №№ 1174-1178, 1180-1181, 

1183, 1185-1191, 1193-1195, 1198-1201, 1203-1205,  1207-1217, 1221, 1222. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України, «Утримались» – 2 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

поінформувала присутніх, що вже після того як була підготовлена порівняльна 

таблиця до другого читання були виявлені питання які потребують 

доопрацювання, а саме щодо можливості проведення нового всеукраїнського 

референдуму з питань, що раніше були підтримані на всеукраїнському 

референдумі та щодо дострокового припинення повноважень члена комісії з 

всеукраїнського референдуму які потребують свого доопрацювання. У зв’язку із 

зазначеним А.Загоруйко запропонувала: 

1) Частину другу статті 4 проекту закону викласти в такій редакції: 

«2. Новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше були підтримані 

на всеукраїнському референдумі, може бути проведено не раніше як через три 

роки з дня оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.»; 

2) частину другу статті 52 проекту закону доповнити абзацами шостим та 

сьомим такого змісту: 

«Неявка особи на два перші засідання комісії з всеукраїнського 

референдуму, про які така особа була повідомлена, без поважних причин, є 

відмовою особи бути членом комісії з всеукраїнського референдуму. 

Особа, яка відмовилася скласти присягу або не прибула на два перші засідання 

комісії з всеукраїнського референдуму, про які така особа була повідомлена, без 

поважних причин, виключається із складу комісії з всеукраїнського референдуму 

комісією з всеукраїнського референдуму, яка утворила та сформувала склад 

відповідної комісії з всеукраїнського референдуму.» ; 

3) у статті 53 проекту закону пункт 7 частини другої виключити; 

4) у статті 53 проекту закону абзац перший частини третьої викласти в такій редакції: 
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«Повноваження члена комісії з всеукраїнського референдуму припиняються 

з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень 

комісією з всеукраїнського референдуму, яка утворила та сформувала склад 

відповідної комісії з всеукраїнського референдуму». 

 Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612), за результатами 

розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому; 

- 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; 

- визначити доповідачем 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 пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612), 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 

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

безпосередньої демократії А.Загоруйко.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Утримались» – 2 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

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

рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання голів та членів підкомітетів 
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Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування» щодо зміни складу підкомітетів. 

Доповідач повідомив, що до Комітету надійшли заяви народних депутатів- 

членів Комітету Д.Чорного, В.Безгіна, Д.Микиші про включення їх до складу 

підкомітетів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у будівництві та з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур. 

 У зв’язку із зазначеним виникла необхідність вснести зміни до рішення 

Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання голів та членів підкомітетів 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував внести зміни до рішення Комітету 

від 4 вересня 2019 року «Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування» та: 

- включити до складу підкомітету з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві 

народних депутатів України Д.Чорного та В.Безгіна; 

- включити до складу підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур народного депутата України Д.Микишу. 

Також Голова Комітету оголосив пропозицію – контроль за виконанням 

цього Рішення покласти на секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання 

голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та: 

- включити до складу підкомітету з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві 

народних депутатів України Д.Чорного та В.Безгіна; 

- включити до складу підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур народного депутата України Д.Микишу. 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 

народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про утворення Робочої 

групи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 
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опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України про 

адміністративну процедуру (реєстр. № 3475 від 14.05.2020). 

Доповідач повідомив, що задля підготовки до другого читання проекту 

Закону України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475 від 14.05.2020 

року), поданого Кабінетом Міністрів України і прийнятого 2 вересня 2020 року 

Верховною Радою України за наслідками розгляду в першому читанні за основу, 

виникла необхідність утворити відповідну Робочу групу Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував : 

- створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475); 

- призначити Керівником даної Робочої групи народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір;  

- доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад за 

погодженням з Головою Комітету А.Клочком; 

- залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових та 

міжнародних організацій, науковців, експертів; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475). 

2. Призначити Керівником даної Робочої групи народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір.  

3. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад за 

погодженням з Головою Комітету А.Клочком. 

4. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових та 

міжнародних організацій, науковців, експертів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 

народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
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9. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозицію щодо 

проведення спільних комітетських слухань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

стосовно стану виконання державних програм стимулювання енергоефективності 

(їх проектів) та напрацювання рекомендацій для подальшої їх реалізації. 

Доповідач повідомив, що до Комітету надійшла пропозиція від народного 

депутата України, Першого заступника голови Комітету з питань енергетики та 

житлово- комунальних послуг Кучеренка О.Ю. щодо проведення спільних 

комітетських слухань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і Комітету з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг стосовно стану виконання державних 

програм стимулювання енергоефективності (їх проектів) та напрацювання 

рекомендацій для подальшої їх реалізації. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

 - провести спільні комітетські слухання Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

стосовно стану виконання державних програм стимулювання енергоефективності 

(їх проектів) та напрацювання рекомендацій для подальшої їх реалізації; 

- дату комітетських слухань визначити в робочому порядку; 

- після визначення дати проведення комітетських слухань внести до зміни 

до Плану роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року – січень 

2021 року); 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести спільні комітетські слухання Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

стосовно стану виконання державних програм стимулювання енергоефективності 

(їх проектів) та напрацювання рекомендацій для подальшої їх реалізації. 

2. Дату комітетських слухань визначити в робочому порядку. 

3. Після визначення дати проведення комітетських слухань внести до зміни 

до Плану роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року – січень 

2021 року). 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України, «Не брали участі у голосуванні» – 4 

народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про включення до 

порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України проекту Закону про 

внесення зміни до статті 61 Виборчого кодексу України щодо уточнення строку 

охорони приміщень виборчих комісій (реєстр. № 4070, н.д. А.Клочко, В.Безгін, 

О.Корнієнко). 

Доповідач повідомив, що даним законопроектом пропонується 

вдосконалення виборчого законодавства в частині завдань органів Національної 

поліції України щодо цілодобової охорони приміщень виборчих комісій та 

виборчих бюлетенів, з одночасним урахуванням необхідності виконання інших 

покладених на цей правоохоронний орган завдань з підтримання публічної 

безпеки і порядку, протидії злочинності, охорони прав і свобод людини від 

протиправних посягань. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради 

України включити до Порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проект Закону України про внесення зміни до статті 61 

Виборчого кодексу України щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих 

комісій (реєстр. № 4070 від 08.09.2020), внесений народними депутатами України 

Клочком А.А., Безгіним В.Ю., Корнієнком О.С. та направити даний Висновок 

Голові Верховної Ради України Д.Разумкову. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити до Порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 

України «Про внесення зміни до статті 61 Виборчого кодексу України щодо 

уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій» (реєстр. № 4070 від 

08.09.2020), внесений народними депутатами України Клочком А.А., Безгіним 

В.Ю., Корнієнком О.С. 

2. Направити даний Висновок Голові Верховної Ради України Д.Разумкову. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

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

голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 
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11. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про включення 

експертів Асоціації «Кола Українських Будівельників» до складу Громадської 

ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при 

Комітеті 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 збільшити склад Громадської ради 

з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при 

Комітеті до 32 осіб, включивши Ю.Кватурчука, Т.Тупчика та А.Гузєєва. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне збільшити склад Громадської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті до 

32 осіб. 

2. Додаток до Рішення Комітету від 18 грудня 2019 року (Протокол № 15) 

«Про утворення Громадської ради з питань містобудування, архітектури, 

будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

доповнити цифрами та словами: 

«30. Кватерчук Юрій Васильович 

  31. Тупчик Тимофій Павлович 

  32. Гузєєв Артур Якович". 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі у голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

12. 

СЛУХАЛИ:  інформацію директора Програми USAID РАДА І.Когута про 

пропозицію Програми «РАДА: відповідальне, підзвітне, демократичне 

парламентське представництво», яка фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) та виконується Фондом «Східна Європа», щодо 

співпраці із Комітетом з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у рамках Ініціативи 

«Модельний комітет». 

Доповідач поінформував присутніх, що метою Програми USAID РАДА є 

сприяння становленню відповідального, підзвітного і демократичного 

представницького органу – Парламенту України. Надзвичайно важливим 

аспектом ефективного функціонування Верховної Ради України є робота в 

комітетах. Парламентське керівництво висловило зацікавленість у подальшому 

посиленні ролі комітетів у розробці законопроектів. У зв’язку з цим, одним із 
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основних напрямків діяльності Програми USAID РАДА в 2020-2021 році стане 

реалізація ініціативи «Модельний комітет». 

Ініціатива «Модельний комітет» Програми Рада USAID, який 

впроваджується фондом Східна Європа, спрямований на сприяння: підвищення 

рівня співпраці Комітетів Верховної Ради України з Урядом та профільними 

міністерствами; виконання контрольних функцій Комітетами Верховної Ради 

України; підвищення кадрової спроможності секретаріатів Комітетів Верховної 

Ради України; підвищення рівня публічності роботи Комітетів Верховної Ради, 

залучення громадськості (профільних експертів, професійних асоціацій тощо) до 

їх роботи. Проект буде реалізований протягом вересня 2020 – червня 2021 років. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, директор Програми USAID РАДА І.Когут. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію Програми 

«РАДА: відповідальне, підзвітне, демократичне парламентське представництво», 

яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 

виконується Фондом «Східна Європа», щодо співпраці із Комітетом з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у рамках Ініціативи «Модельний комітет». 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати пропозицію Програми «РАДА: відповідальне, підзвітне, 

демократичне парламентське представництво», яка фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Фондом «Східна Європа», 

щодо співпраці із Комітетом з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у рамках Ініціативи 

«Модельний комітет». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне. 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що Комітетом отримано 

запрошення щодо участі у 20-й Всеукраїнській нараді - семінарі з актуальних 

питань децентралізації, яку організовує у період з 14 по 18 вересня у м.Одеса 

Українська асоціація районних та обласних рад. Але розуміючи, що робочий 

тиждень є пленарним, на жаль, взяти участь в цій нараді члени Комітету не 

зможуть. Голова Комітету оголосив пропозицію - доручити головам підкомітетів 

В.Безгіну та Д.Гуріну за допомогою платформи ZOOM у четвер о 15:30 взяти 

участь у цій нараді, оскільки в її учасників є багато запитань по перебігу 

обговорення змін до Конституції України та по законопроекту реєстр. № 3651. 

Пропозицію підтримано. 
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*** 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував повторно запросити  на засідання 

Комітету, що відбудеться 29 вересня о 15:00 год. Першого заступника глави 

делегації України для участі у Тристоронній контактній групі В.Фокіна для 

ознайомлення із його позицією, яку було висловлено у засобах масової інформації 

29 серпня 2020 року та яка викликала значний суспільний резонанс. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

 

 

Голова Комітету                   ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

16 вересня 2020 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

Міністрів України» щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань 

приватизації (реєстр. № 3757, КМУ, Д.Шмигаль). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення проходження державної служби (реєстр. № 3748, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

3. Про розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його 

економічних основ (реєстр. № 3118) із врахуванням зауважень Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

4. Про розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. 

№ 2679) із врахуванням зауважень Головного юридичного управління та 

Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України. 

5. Проект Закону про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне 

звання України «Мати-героїня» (реєстр. № 2435, н.д. Д.Чорний, А.Поляков, 

К.Нестеренко). 

6. Проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум 

(реєстр. № 3612, друге читання). 

ІI. Організаційні питання 

7. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо зміни складу підкомітетів. 

8. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475 від 14.05.2020). 

9. Про пропозицію щодо проведення спільних комітетських слухань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування і Комітету з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг стосовно стану виконання державних програм 

стимулювання енергоефективності (їх проектів) та напрацювання рекомендацій 

для подальшої їх реалізації. 
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10. Про включення до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради 

України проекту Закону про внесення зміни до статті 61 Виборчого кодексу 

України щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій (реєстр. 

№ 4070, н.д. А.Клочко, В.Безгін, О.Корнієнко). 

11. Про включення експертів Асоціації «Кола Українських Будівельників» 

до складу Громадської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та 

житлової політики при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

12. Про пропозицію Програми «РАДА: відповідальне, підзвітне, 

демократичне парламентське представництво», яка фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Фондом «Східна Європа», 

щодо співпраці із Комітетом з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у рамках Ініціативи 

«Модельний комітет». 

IІІ. Різне 

 


