
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  організації  державної  влади ,  місцевого  самоврядування ,
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П Р О Т О К О Л
спільного засідання  

Комітету з питань правоохоронної діяльності та 
Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
№ 60

5 лютого 2021 року

14 год. 30 хв.

м. Київ 

вул. М.Грушевського, 5,  

конференц-зала

Голова Комітету Клочко А.А.
За Секретаря Комітету Загоруйко А.Л.

Присутні: Бондар Г.В., Гузь І.В., Дунда О.А., Іванов В.І., Качура О.А., 
Корнієнко О.С., Літвінов О.М., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., Плачкова Т.М., 
Рубльов В.В., Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О., Юнаков І.С.

Відсутні: Аліксійчук О.В., Балога В.І., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Гурін Д.О., 
Ісаєнко Д.В., Кальцев В.Ф., М'ялик В.Н., Поляк В.М., Саврасов М.В.

Відповідальні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 
Комітету Малюга А.В.; заступник керівника секретаріату Комітету 
Казімірова І.І.; головні консультанти Коваленко В.М., Падалко О.В.; 
консультант Маленівська К.М.

Присутні народні депутати України – члени Комітету з питань 
правоохоронної діяльності: Алєксєєв С.О., Бакумов О.С., Бужанський М.А., 
Галушко М.Л., Захарченко В.В., Колєв О.В., Куницький О.О., Мамка Г.М., 
Медяник В.А., Михайлюк Г.О., Монастирський Д.А., Осадчук А.П., Павлюк 
М.В., Устінова О.Ю., Яцик Ю.Г.



Запрошені:
Горбач І.В. – в.о. директора Департаменту дозвільних процедур 

Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
Демчук В.В. – директор Департаменту реагування на надзвичайні 

ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Король І.М. – в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України;
Лозинський В.М. – Перший заступник Міністра розвитку громад та 

територій України;
Мельчуцький О.Г. – Перший заступник Голови Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій;
Щербаченко О.М. – директор Департаменту запобігання надзвичайним 

ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

***

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування А.Клочко та 
Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Д.Монастирський 
поінформували присутніх про порядок проведення спільного засідання 
комітетів, відзначивши, що всі питання порядку денного комітети будуть 
обговорювати разом, однак, рішення прийматимуть кожний Комітет окремо.

Інформація взята до відома.

***

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про відсутність на 
засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію – визначити 
секретарем засідання Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з 
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 
А.Загоруйко.

Пропозицію підтримано.

***

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про заслуховування інформації Голови Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та В.о. Голови Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України щодо причин виникнення пожеж та проблемних аспектів 
здійснення заходів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної 
безпеки.



***

СЛУХАЛИ:
Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом 

порядку денного спільного засідання Комітету з питань правоохоронної 
діяльності та Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і запропонував 
прийняти його за основу та в цілому.

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити порядок денний спільного засідання Комітету з питань 

правоохоронної діяльності та Комітету з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за 
основу та в цілому.

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 
України – членів Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

***

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про заслуховування інформації Голови Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та В.о. Голови Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України щодо причин виникнення пожеж та проблемних аспектів 
здійснення заходів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної 
безпеки.

***

1.
СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника Голови Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій О.Мельчуцького та в.о. голови 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України І.Король щодо причин 
виникнення пожеж та проблемних аспектів здійснення заходів з питань 
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій О.Мельчуцький повідомив про наслідки ряду складних та 
резонансних пожеж, що виникли на території України протягом останніх двох 
тижнів.  Доповідач зазначив, що для гасіння цих пожеж залучалися значні сили 
і засоби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, екстреної і 
медичної допомоги, Національної поліції, комунальних підприємств та 
установ місцевих органів влади. В усіх випадках особовий склад ДСНС діяв 



оперативно і фахово, що дозволило під час пожежі в місті Харкові врятувати 
10 осіб, у Запоріжжі – 8 осіб. На даний час по всім пожежам правоохоронними 
органами проводяться розслідування з метою встановлення причин їх 
виникнення.

О.Мельчуцький зауважив, що незважаючи на те, що ці пожежі різні по 
своєму характеру, в своїй основі вони мають спільні чинники, які стосуються 
забезпечення пожежної безпеки суб'єктами господарювання.

В.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України 
І.Король поінформувала присутніх про пожежу у торговому центрі 
«Епіцентр» у м.Первомайськ. Доповідачка вказала на те, що Державна 
архітектурно-будівельна інспекція України в жовтні місяці видала дозвіл на 
виконання будівельних робіт на об'єкт «Нове будівництво торговельного 
комплексу за адресою: Миколаївська область, місто Первомайськ, вулиця 
Федора Достоєвського» - Замовник ТОВ «Епіцентр К». Також І.Король 
повідомила, що на сьогоднішній день даний об’єкт не введений в 
експлуатацію.

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 
України – члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Комітету з 
питань правоохоронної діяльності; Перший заступник Міністра розвитку 
громад та територій України В.Лозинський; Перший заступник Голови 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій О.Мельчуцький; в.о. 
голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України І.Король; в.о. 
директора Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-
будівельної інспекції України І.Горбач.

Голова Комітету А.Клочко запропонував народним депутатам України - 
членам Комітету до 12 лютого 2021 року надати свої пропозиції щодо 
заслуханої інформації Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України з питань цивільного 
захисту, пожежної та техногенної безпеки задля підготовки рішення Комітету.
Очільник Комітету наголосив, що рішення Комітету з даного питання буде 
прийнято на його наступному засіданні.

Пропозицію підтримано.

Голова Комітету                    ______________            А.КЛОЧКО

За Секретаря Комітету        ______________           А.ЗАГОРУЙКО
СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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