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СТЕНОГРАМА 
засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
31 березня 2021 року 
(у режимі відеоконференції)
Веде засідання голова Комітету КЛОЧКО А.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я усіх вітаю! Перед початком засідання давайте привітаємо Дмитра Олександровича Гуріна, в нього був день народження 24 березня. Пане Дмитро, ми вас вітаємо з днем народження! Здоров'я і благополуччя!
Шановні колеги, сьогодні ми проводимо з вами засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі Zoom у порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України" із застосуванням пункту 4 розділу VIII "Прикінцевих положень". Нагадую, що до складу нашого комітету входить 27 народних депутатів. Засідання комітету є повноваженим, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, тобто не менше 14 людей.
На засіданні у нас зареєструвались… яка кількість зараз? 16? Станом на зараз є 16 народних депутатів. Кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим. 
Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Ісаєнко не буде заперечувати, я буду допомагати нам по підрахунку голосів, і надаватиме секретаріат інформацію, яка кількість "за", проти" та "утримались", я буду озвучувати. Дмитре Валерійовичу, якщо ви не проти?

ІСАЄНКО Д.В. Не заперечую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Радий вас вітати.
Колеги, я зараз кожного з вас в алфавітному переліку буду надавати слово для того, щоб ви особисто представилися, що ви берете участь у засіданні комітету. Зробимо перекличку. Також, якщо ви не будете заперечувати, то зразу озвучуйте в ефір інформацію, що ви підтримуєте порядок денний за основу та в цілому і голосуєте "за", щоб я десять разів вас… зекономити кожного час. Якщо ви не будете проти, я буду… представитесь, що ви особисто берете участь в засіданні комітету, і чи підтримуєте, чи не підтримуєте порядок денний за основу та в цілому. Добре? Просто щоб трошечки зберегти ваш час. Розумію, що зараз у всіх багато справ.
І так, шановні колеги, знову буду представляти, для висловлення вашої позиції прошу піднімати руку і озвучувати через мікрофон вашу позицію: "за", проти" чи "утримались".
Я, Клочко Андрій Андрійович, беру особисту участь у засіданні комітету та голосую за порядок денний за основу та в цілому.
Прошу далі. Аліксійчук Олександр Васильович. Доєднався до нас? Ні, немає пана Аліксійчука.
Балога Віктор Іванович. Доєднались? Немає поки що.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Я, Безгін Віталій, беру участь в засіданні комітету особисто і підтримую за основу та в цілому порядок денний засідання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталію Юрійовичу.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Я, Лариса Білозір, беру участь в засіданні комітету і за порядок денний, за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ларисо Миколаївно.
Бондар Ганна Вячеславівна, ваша позиція.

БОНДАР Г.В. Я, Бондар Ганна, беру участь особисто в засіданні комітету і підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ганно Вячеславівно. Радий вас бачити.
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Беру участь особисто і голосую за порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігорю Володимировичу.
Гурін Дмитро Олександрович. Не доєднався. 
Дунда Олег Андрійович. Бачив, що ви у нас уже є. 

ДУНДА О.А. Дунда – за порядок, за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. І ви особисто берете участь. Дякую, Олегу Андрійовичу.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Доброго дня, пане голово! Доброго дня, колеги! Особисто беру участь в засіданні комітету та підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов Володимир Ілліч бере участь особисто і підтримує порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимире Іллічу.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.
ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко. Беру участь особисто. За порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу і в цілому.

ІСАЄНКО Д.В. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитре Валерійовичу.
Кальцев Володимир Федорович. Доєднався? Ні, немає.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура беру участь в засіданні комітету особисто, підтримує пропозиції шановного голови комітету, за основу і в цілому порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Радий вас бачити, Олександре Анатолійовичу. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. Підтримую порядок денний, приймаю участь в засіданні особисто, за основу і в цілому. Всім вітання! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Радий вас бачити.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр особисто приймає участь в засіданні комітету. З порядком денним ознайомлений. Підтримую за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Я, Лозинський Роман Михайлович, беру участь в засіданні комітету особисто і підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Романе Михайловичу.
Микиша Дмитро Сергійович. Прошу, ваша позиція.

МИКИША Д.С. Вітаю вас! Микиша Дмитро Сергійович. Беру особисто участь в засіданні комітету та голосую "за" порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитре.
М'ялик Віктор Ничипорович. Доєднався, ні? Немає.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Доброго дня, колеги! Беру участь особисто в засіданні комітету. За порядок денний, за основу та цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тетяно Миколаївно. Радий вас бачити.
Поляк Владіслав Миколайович. Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Поки що немає.
Саврасов Максим Віталійович. Знаю, що ви вже з нами.

САВРАСОВ М.В. Беру участь в засіданні комітету. Порядок денний за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Максиме Віталійовичу. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський Андрій Петрович приймає участь особисто. Порядок денний підтримую в цілому і за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Андрію Петровичу.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Колеги, всім доброго дня! Я, Чорний Дмитро Сергійович, приймаю участь особисто в засіданні комітету. Порядок денний за основу та в цілому підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена приймає участь особисто в засіданні комітету. За основу і в цілому за порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олено Олексіївно.
Юнаков Іван Сергійович. Прошу, ваша позиція.

ЮНАКОВ І.С. Доброго дня, колеги! Приймаю участь особисто. За порядок денний, за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, у нас 20 – за, за порядок денний за основу та в цілому. І приймає участь у нас 20 народних депутатів. Тому рішення за порядок денний за основу та в цілому прийнято.
Ми з вами переходимо до розгляду нашого питання порядку денного: про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (реєстраційний номер 4535) (друге читання) із зауваженнями Головного юридичного управління та Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України.
Прошу до слова голову підкомітету Безгіна Віталія Юрійовича. Прошу сповістити рішення підкомітету та прокоментувати усі відхилені та усі враховані поправки одразу попрошу.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово.
Як всі ви знаєте, коли ми ухвалили рішення щодо цього законопроекту і його готовності до другого читання, ми говорили, що обговоримо його після отримання висновків Головного юридичного управління. Дійсно, ми отримали певні зауваження. Про деякі з них було відомо, деякі були для нас новими. І сьогодні ми з підкомітетом опрацювали це.
Я пропоную зупинитися на трьох речах, щоб у нас було три голосування. Перше голосування стосується норми, яка…  власне, не було по ній ухвалено рішення підкомітету. Це було свідоме рішення, тому що воно знову стосується кількості населення в потенційному старостинському окрузі. Тому тут прохання, щоб ми визначилися голосуванням. 
Я зараз озвучу, яка ще з'явилася запропонована редакція щодо цієї норми. Потім можу сказати свою виняткову, особисту точку зору як депутата, а далі прошу колег визначатися.
Є таке формулювання. Старостинський округ може утворюватися у складі одного або декількох населених пунктів, на території якого/яких проживає не менше 300 жителів у разі, якщо середня відстань між найближчими населеними пунктами відповідного старостинського округу перевищує 5 кілометрів.
Дійсно, багато говорили про цю норму, консультувалися із колегами, власне, і з профільним міністерством, але все ж таки моя особиста точка зору, що та редакція, що була ухвалена на засіданні комітету про 500 осіб, зокрема, про яку просила і асоціація, яка відстоює переважно сільські території (пане Ігорю Абрам'юк, бачу вас), що саме норма в 500 осіб все ж таки є найбільш компромісною. Тому ми маємо визначитись голосуванням, але особисто я буду утримуватися з приводу цієї правки. 
Тому прошу поставити на голосування врахування даної правки і колег визначатись.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, за інформацією Віталія Юрійовича Безгіна пропозиція номер 62 підлягає обговоренню та окремому голосуванню. Вона стосується питання формування старостинського округу в частині особливості врахування кількості жителів округу населеного пункту чи пунктів. Є пропозиція її врахувати чи… Як, Віталій Юрійович? 

БЕЗГІН В.Ю. На голосування ми маємо ставити пропозицію врахувати, так. Але особисто я буду утримуватися. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування, шановні колеги, поправку номер 62 щодо кількості мешканців не менше 300. Колеги, я хочу нагадати, що нам треба мати більшість голосів від затвердженого складу, бо ми переглядаємо попереднє рішення, треба 14 голосів "за".
Шановні колеги, я знову буду по черзі надавати вам слово. 
За дану пропозицію "не менше 300", а у нас було "500", шановні колеги…

БЕЗГІН В.Ю.  Мікрофон, мікрофон, Андрій Андрійович.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чутно? Є мікрофон, включено все? Пане Віталію, добре.
Шановні колеги, прошу визначатися з даної правки. І ставлю її на голосування.
Я, Клочко Андрій Андрійович, утримуюсь за дану пропозицію номер 62.
Аліксійчук. Не доєднався? Ні 
Балога Віктор Іванович. Не доєднався? 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Утримуюсь. Підтримую вас, колеги. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ларисо Миколаївно.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович. Не доєднався? Ні.
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дунда утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко теж утримується.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов утримався. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, там в когось десь включена камера, я попрошу поки виключити. І звук. Дякую. Не камеру, а звук, я перепрошую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жорстка позиція. Дякую вам. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик. Не доєднався Віктор Ничипорович. 
Тетяна Михайлівна Плачкова. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк. Не доєднався.
Рубльов. Теж немає. 
Саврасов Максим Віталійович, ваша позиція. Пане Максиме. Не голосував.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський Андрій Петрович по даному питанню утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію Петровичу.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – утрималась.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олено Олексіївно.
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков Іван – утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, у нас 17 – утримались, 2 – проти, за – 0. Рішення не прийнято.
Поправка в нас буде врахована частково, тобто залишається 500 мешканців.
Шановні колеги, ми переходимо до голосування на врахування тепер пропозицій. Віталію Юрійовичу, правильно? 

БЕЗГІН В.Ю. Так. Дякую. 
Колеги, прошу трошки потерпіти, тут якраз таки будуть техніко-юридичні вдосконалення, які від юридичного управління. Я буду все зачитувати і аргументувати ці зміни, але прохання трошки почекати, щоб я все зміг прочитати під стенограму.
Перше. Пропонується абзац 24 статті 1 виключити. Це стосується того, що в нас так сталося, що в статті 1 і в статті 54-1 є визначення "старостинського округу", але вони з точки зору техніко-юридичної трохи різняться. Тому ми ухвалили рішення, що ми маємо все це звести безпосередньо в статті 54-1. Тоді в 1 статті немає потреби.
Наступна річ стосується абзацу третього пункту 3 розділу І законопроекту, який пропонується викласти в такій редакції: утворення старостинських округів, затвердження Положення про старосту, затвердження на посаду та звільнення з посади старости відповідно до закону. Тут ми враховуємо зауваження юридичного управління щодо звільнення старост з посад, так як вони більше не виборні посади. Тому техніко-юридично уніфіковуємо формулювання: тепер не "дострокове припинення повноважень", а більш коректне "звільнення".
Наступне. У Законі "Про службу в органах місцевого самоврядування" частину другу статті 17 викласти в такій редакції: атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти; вагітні жінки та жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітністю і пологах чи  догляду за дитиною, особи, прийняті на посади визначеним строком.
Тут проблема в тому, що треба виключити слово "староста", так як ми це забули зробити в першому читанні. І на це звернуло увагу юридичне управління (ГНЕУ). 
Також з метою врахування зауважень юридичної експертизи в остаточній редакції законопроекту 4535 пропонується розглянути пропозиції народних депутатів, а саме: 
раніше враховану пропозицію в уточненій порівняльній таблиці номер 3 народного депутата Корнієнка пропонується шляхом голосування врахувати редакційно;
пропозицію в порівняльній таблиці номер 10 народного депутата Суркіса пропонується шляхом голосування відхилити. Це пов'язано… із виключенням із закону визначення "старостинський округ". Це саме 1 стаття, про яку я говорив;
раніше враховану пропозицію в уточненій порівняльній таблиці номер 57 депутата Корнієнка пропонується врахувати редакційно; 
раніше відхилену пропозицію в уточненій порівняльній таблиці номер 107 народного депутата Пузійчука пропонується шляхом голосування врахувати; 
раніше враховану пропозицію в уточненій порівняльній таблиці Мінька номер 135 пропонується врахувати редакційно; 
три пропозиції пана Мінька номер 136, 137 та 138, які стосуються Закону "Про запобігання корупції", і вони де-факто прирівнюють старосту в статусі до народного депутата чи Президента, пропонується відхилити;
раніше відхилену в порівняльній таблиці правку номер 138 народного депутата Гетманцева пропонується врахувати редакційно. 
У мене все, колеги. Якщо немає зауважень, то пропозиція підтримати дані пропозиції, перепрошую за тавтологію, і переходити до голосування за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталію Юрійовичу, за проведену роботу та за роз'яснення позиції підкомітету.

БЕЗГІН В.Ю. Дмитро Микиша піднімає руку, перепрошую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, я не бачу вас, але якщо підняли. Будь ласка, включіть мікрофон.

МИКИША Д.С. Добрий день, ще раз! Пане Віталію, щодо правки Гетманцева, не зрозумів, ми її відхиляємо чи підтримуємо, можна повторити?

БЕЗГІН В.Ю. Пропозиція комітету підтримати правку Гетманцева.

МИКИША Д.С. Тобто про Конституційний Суд?

БЕЗГІН В.Ю. Так, 116 стаття, застосована після першого читання, нам це дозволяє.

МИКИША Д.С. Але ця правка, суть цієї правки взагалі не стосується старост, вона про зовсім інше – про суддів Конституційного Суду. Це ніяк до розгляду…

БЕЗГІН В.Ю. Пане Дмитро, я згоден з вами, але таким було рішення підкомітету, яке, власне, я озвучую як голова підкомітету. Ми можемо визначитися шляхом голосування.

МИКИША Д.С. Якщо можемо.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитро, дякую.
Шановні колеги, ставлю пропозицію, озвучену Віталієм Безгіним, тобто ставлю на голосування врахування пропозицій номери 9, 24, 107, 133; врахування редакційно правки 3, 57, 135, 137 та 138. 

_______________. 138-а окремим питанням.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. 
А також ставлю на голосування про відхилення пропозицій номер 10 та 136.
Шановні колеги, я буду по черзі надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Тому прошу піднімати руку, якщо ви "за". Якщо ви проти чи утримались, прошу озвучувати це в мікрофон.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію.
Пан Аліксійчук Олександр Васильович Немає.
Балога Віктор Іванович. Не доєднався. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Ігорю Володимировичу, ви з нами десь, бачу, що є. Поки що не…
Гурін Дмитро Олександрович. Поки що не доєднався.
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дунда – утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев. Немає. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура. Голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Анатолійовичу. 
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик. Немає. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Утримаюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк. Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович. 
Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Дану пропозицію Стріхарський підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Підтримую. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков Іван – утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
У нас 12 – за. Рішення прийнято. 
Ні, почекайте. (Шум у залі) Зачекайте. 
Шановні колеги, я ще раз наголошую, що нам для прийняття цього рішення потрібно 14 "за". Можливо, це не озвучено було мною на початку голосування. Я зараз перерахую ще раз, одну хвилинку. (Шум у залі) 12.
Зараз, зачекайте, будь ласка. Давайте я ще раз поставлю на голосування. Зараз, одну секунду. Я перепрошую, одну секунду.

_______________. Пане голово, зорієнтуйте, будь ласка, по часу засідання…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, я перепрошую. 
Я ще раз озвучу цю пропозицію, тому що є моя провина, я не повністю озвучив пропозицію. Можливо, хтось не дочув, можливо, я не довів до повного розуміння, про що ми голосуємо. 
Зараз ставлю на голосування ще раз пропозицію про врахування пропозицій, прийнятих на підкомітеті сьогодні з приводу: врахувати правки номери 9, 24, 107, 133;  частково чи врахування редакційно правок номер 3, 57, 135, 137, 138. А також ставлю на голосування про відхилення пропозиції номер 10 та 136.
Але я забув нагадати, що нам для того, щоб переглянути дане рішення, нам потрібна більшість від затвердженого складу, бо ми переглядаємо попереднє рішення, нам треба 14 голосів "за". Якщо є якісь запитання, я готовий відповісти. 
Шановні колеги, тому я перепрошую, що я не повідомив вас на початку цього голосування. Тому повідомляю, що нам треба 14 голосів "за". Ставлю цю пропозицію на голосування. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за".
Пройдемося далі. Аліксійчук Олександр. Не доєднався.
Балога Віктор Іванович. Не доєднався. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Андрію Андрійовичу, в мене уточнююче питання. Ви озвучили, що відхиляємо 136-у… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)
 
БЕЗГІН В.Ю. Да. Просто в таблиці, що є в мене: 135-а, 136-а, 137-а Мінька – відхилені всі три. Прошу уточнити даний момент.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, хвилинку. У мене просто 136-а стоїть тільки на відхилення.  Одну секунду, Віталію Юрійовичу, тому що…

БЕЗГІН В.Ю. Звісно. Я теж…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто, чому… Одну хвилинку, зараз секретаріат вияснить. 
Яка була в рішенні у вас, 135-а, Віталію? 
Пане Віталію, дивіться, зараз ще раз уточнили з приводу поправок. 

БЕЗГІН В.Ю. Да, ще раз, будь ласка.

ГОЛОВУЮЧИЙ. І так, ще раз. Повне врахування: правки номер 9, 24, 107 та 133. Редакційно враховані: 3-я, 57-а, 135-а, 137-а та 138-а. Вони редакційно враховані, не відхилені. І відхилені пропозиції: 10 та 136. Це точно те, що…  
Дякую. Дякую, Віталію Юрійовичу. Тому далі проходимо.
Віталію Юрійовичу, ваша позиція з цього приводу. Віталію Юрійовичу, ваша позиція. 

БЕЗГІН В.Ю. Андрію Андрійовичу, розібралися. Так, я – за. 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталію Юрійовичу.
Білозір Лариса Миколаївна. 
Шановні колеги, перепрошую за затримку і за деякі непорозуміння. Просто багато поправок було сьогодні. Я перепрошую ще раз. 
Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ларисо Миколаївно.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганно Вячеславівно. 
Гузь Ігор Володимирович. Немає. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає.
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олегу Андрійовичу. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. Аліна Леонідівна.
ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліно Леонідівно.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійовичу.
Кальцев. Не доєднався.
Качура Олександр Анатолійович. Пане Олександре.

КАЧУРА О.А. Народний депутат Качура голосує "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Анатолійовичу. 
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитре Сергійовичу. 
М'ялик. Не доєднався.
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Поляк. Не доєднався.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Рубльов доєднується, зараз…
Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. Підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Повторно – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Рубльов до нас намагається доєднатися, щоб він присутній на комітеті. Доєднався він, шановний секретаріат? 
Шановні колеги, у нас 15 – за, проти – 0 і 4 – утрималось. Рішення прийнято. Дякую всім. Вибачте, що трошечки ввів в оману вас. 
Чи бажають виступити ще члени комітету, чи запрошені з даного питання? Якщо ні, колеги, ми завершили дане обговорення. Перед остаточним голосуванням ще раз нагадую, що нам треба мати більшість голосів від затвердженого складу, бо ми будемо переглядати попереднє рішення, нам треба мінімум 14 голосів "за". 
Тому пропоную підтримати пропозицію народного депутата України Віталія Безгіна, спрямованого на врахування зауважень Головного юридичного управління та Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України до остаточної редакції законопроекту за реєстраційним номером 4535, запропонований комітетом за наслідками його розгляду в другому читанні на засіданні 17 березня 2021 року, шляхом врахування нових пропозицій за номерами 9, 24,62, 133 та перегляду рішень комітету щодо раніше розглянутих пропозицій за номерами 3, 10, 57, 107, 35, 136, 137, 138, з яких раніше враховано пропозиції 3, 57, 135 та 137 враховуються редакційно. Раніше враховані пропозиції за номерами 10 та 136 – відхиляються. Раніше відхилена пропозиція за номером 107 враховується. Раніше відхилена пропозиція за номером 138 враховується редакційно. 
Друге. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою спільно з секретаріатом комітету здійснити корегування порівняльної таблиці до проекту Закону за реєстраційним номером 4535 для внесення його 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 проект за реєстраційним номером 4535 прийняти в другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій народного депутата України Віталій Безгіна, поданий з метою врахування зауважень Головного юридичного управління від 30 березня 2021 року. 
В разі прийняття проекту закону в другому читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити комітету при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України Віталію Юрійовичу Безгіну. 
Шановні колеги, я по черзі буду надавати вам слово для висловлення ваших позицій. Прошу піднімати руку, якщо ви "за", "проти" чи "утримались", прошу на це наголосити.
Я прошу підтримати. І нагадаю ще раз, що нам потрібно 14 голосів "за", я впевнений, що ми з вами дійдемо державницької позиції. Прошу. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за" даний законопроект 4535.
Аліксійчук Олександр Васильович. Немає.
Балога Віктор Іванович. Не доєднався. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір Лариса – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганна Вячеславівна.
Гузь Ігор Володимирович. Немає. Не доєднався. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович, ваша позиція ще раз, будь ласка, озвучте її.
Олег Андрійович. Позиція яка ваша? Це ми голосуємо…

ДУНДА О.А. Яке питання зараз? За основу і в цілому

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, за цей законопроект нам потрібно 14 "за". Це 4535.
Ваша позиція?

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко, підтримує – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Валерійович, це жзагальна державницька позиція… (Не чути) Ви утримуєтесь чи може все-таки подумаєте? Дмитро Валерійович? 
Кальцев Володимир Федорович.
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, підтримую пропозицію колеги депутата Безгіна – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За розвиток інституту старост. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович, ваша державницька позиція завжди є.
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Романе Михайловичу, ви ж точно за старост, це ж загальна позиція. Ваша позиція – утримався, я вірно вас зрозумів? Дякую вам. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М’ялик Віктор Ничипорович. Не доєднався. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Моя позиція – утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна Михайлівна, ви точно не за старост, це те, що потребують у вас на окрузі. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Звичайно, за старост. На жаль, я не можу приймати таке рішення, коли ми побачили тільки що таблицю, яка тільки надана у комітеті. Тому, вибачте, будь ласка, після вивчення, безпосередньо, це вже інша історія. Я взагалі впевнена, що зараз таке передчасне голосування, але якщо комітет наполягає, то я –  утримуюсь. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рубльов Вячеслав доєднався до нас чи ні? 

РУБЛЬОВ В.В. Да, Рубльов Вячеслав Володимирович є присутній. За, Андрій Андрійович. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вячеслав Володимирович. Радий вас бачити. Ви є присутнім. Бачите, зберегли собі заробітну плату, присутні на комітеті. Дякуємо вам за вашу позицію.
Саврасов Максим Віталійович. Максим Віталійович! Немає. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський підтримує –  за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Сергійович. 
Шановні колеги, у нас 15 – за, проти – 0, 4 – утримались. Рішення прийнято. 
Ми переходимо з вам до наступного питання порядку денного. Я всім дякую. Ще раз вибачаюся за попереднє питання, що десь дезінформував вас і тому не зовсім всі вірно зрозуміли, про що ми голосуємо. Перепрошую ще раз. 
І так переходимо до наступного питання порядку денного – це про розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у квітні 2021 року. 
Колеги, ми з вами завжди завчасно плануємо нашу роботу. Ось і зараз пропонується для розгляду розклад засідань комітету на квітень 2021 року. Попередній проект вам було надіслано для ознайомлення. 
Може в членів комітету є якісь пропозиції, зауваження або побажання? Якщо є, то я прошу висловитися з цього приводу. Сподіваюсь, що ми з вами йдемо конструктивно, тому всі підтримують. Дякую.
Також звертаю вашу увагу, що за розкладом засідань комітету передбачається розгляд 14 квітня питання про інформацію Міністерства фінансів щодо виконання Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в частині предмету відання комітету. Прошу голів підкомітету зібрати від членів підкомітету пропозиції щодо переліку питань, відповіді на які б ви хотіли отримати від представника Міністерства фінансів. Прошу подати відповідні подання до секретаріату завтра, до 1 квітня, хоча б до 18 години, хоч б основні питання, які є у членів ваших підкомітетів.
Шановні колеги, якщо обговорювати ніхто не бажає, є пропозиція затвердити розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у квітні 2021 року, який додається і ви його бачите. 
Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим розкладом до розгляду на засіданнях комітету. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. 
Шановні колеги, я по черзі буду вам надавати слово за висловленням вашої позиції. Прошу піднімати руку, якщо ви "за" або озвучувати з мікрофону, якщо ви "проти" чи "утримались". 
Прошу підтримати і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андійович, голосую "за" даний розклад.
Пан Аліксійчук Олександр Васильович. Не доєднався? Дякую.
Балога Віктор Іванович. Теж не доєднався. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Немає поки що. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Пане Голово, а за що ми зараз голосуємо? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми голосуємо зараз про розклад засідання комітету у квітні 2021 року.

ДУНДА О.А. Добре. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За?

ДУНДА О.А. Так.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович. Я буду нагадувати, запитуйте, будь ласка, я розумію, що всі зайняті, але буду пояснювати кожне питання. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Ілліч. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійовичу. 
Кальцев Володимир Федорович до нас не доєднався.
Качура Олександр Анатолійович. Народний депутат пан Качура. Олександр Анатолійович, ви з нами? Десь немає.
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. Підтримую дану пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Миколайович. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Романе Михайловичу. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійовичу. 
М’ялик Віктор Ничипорович не доєднався. 
Тетяна Михайлівна Плачкова, прошу.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тетяна Михайлівна.
Поляк Владіслав Миколайович. Немає.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рубльов Вячеслав Володимирович, ви ще з нами?

РУБЛЬОВ В.В. Да, я з вами ще поки що. За. Підтримую пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вячеслав Володимирович. Радий вас бачити, ще раз.
Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Петрович Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна. 
Олена Олексіївна, ви з нами?
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Сергійович. 
Шановні колеги, у нас: 17 – за, проти – 0, 1 – утримався. І так, рішення прийнято. Дякую всім за голосування.
Шановні колеги, ми переходимо з вами… 

КАЧУРА О.А. Андрій Андрійович, також зарахуйте, будь ласка, голос. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Олександр Качура, добре. 

КАЧУРА О.А. У мене були з Інтернетом проблеми.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
18 – за.

ШУЛЯК О.О. І Шуляк Олена також – за. У мене також пропадав зв’язок.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Олексіївна, дякую, ваш голос зараховано.
19 – за, проти – 0, 1 – утримався. Дякую всім, голоси зараховані. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, ми переходимо до наступного питання – це виконання контрольних повноважень, те, що ми перенесли з вами з прошлого комітету. 
І так, питання наше про інформацію щодо використання коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році.
Да, прошу.

РУБЛЬОВ В.В. Андрій Андрійович, просто я просив би перенести питання, бо в мене зв’язок перериває, а я там доповідаю по ДФРР. Якщо можна, поставте, будь ласка, на голосування, щоб я не випав під час доповіді. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеслав Володимирович, ми можемо заслухати, доповідати буде Лукеря, а ви співдоповідачем. Тому я впевнений, що пан Лукеря, щоб ми це питання не відкладали, з вашого дозволу, ми знаємо, що поганий зв’язок, але все одно дякуємо, що ви знаходите час бути з нами в комітеті. 

РУБЛЬОВ В.В. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. З вашого дозволу, ми не будемо його знімати, а Лукеря Іван проведе доповідь.

ЛУКЕРЯ І.М. Приймається. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
І так надаю слово для представлення інформації заступнику міністра з питань розвитку громад та територій Лукері Івану Михайловичу.
Пан Іван Михайлович, прошу, 7 хвилин – ваш регламент. Прошу представити інформацію щодо використання коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році.
Іван Михайлович. 

ЛУКЕРЯ І.М. Дякую, Андрій Андрійович.
Шановні члени комітету! Щиро вдячний, що ми також піднімаємо питання по контрольних функціях, як фінансується і як реалізовувалися проекти в минулі роки по Державному фонду регіонального розвитку. І я хотів би вам представити дуже коротку презентацію, якщо буде така технічна можливість, вона була би дуже помічна, щоб візуалізувати ті дані, ті цифри, які йдуть по фінансуванню проектів в рамках Державного фонду регіонального розвитку. Якщо буде така можливість, прохання також вивести.
З чого я розпочну, теза перша, дуже коротко, як кошти Державного фонду регіонального розвитку розподіляються між регіонами. Ми розуміємо, що це один такий з основних інвестиційних ресурсів і інвестиційних фондів країни у підтримці розвитку громад, інфраструктури в громадах і в регіонах. І кошти розподіляються ДФРР пропорційно між всіма регіонами, виходячи з кількості населення в областях, це 80 відсотків коштів ДФРР, і 20 відсотків коштів ДФРР розподіляються між областями, які є слабші по своїй економіці. Береться показник там валового регіонального продукту, і ці 20 коштів йдуть на ті регіони, які є слабшими. І всього таких на сьогодні це 12 областей, які отримують додатковий ресурс в межах цих 20 відсотків.
Теза друга. Всього за 5 років, починаючи з 2015 року, коли цей інструмент був запроваджений, включаючи 2020 рік після секвестру бюджету осінню у зв’язку з COVID-19, в регіони було поінвестовано в межах бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку" всього 27 мільярдів гривень. Відповідно в середньому на одну область припадало за 5 років в межах 1 мільярда гривень на розвиток інфраструктури проектів регіонального розвитку по кожній області. Виходячи там з кількості населення, найбільшу підтримку отримала Донецька, Луганська, Харківська області та місто Київ, це більше 1 мільярда гривень, решта областей це в межах 1 мільярда гривень. Найменша, виходячи з показників, це Чернігівська – всього 700 мільйонів гривень, Черкаська – 600 мільйонів гривень, Кіровоградська – там 500 мільйонів гривень на проекти розвитку. Це загальна сума фінансування Державного фонду регіонального розвитку в 2015-2020 років.
Натомість ми маємо протилежну картинку, це кількість проектів, які фінансувалися у межах ДФРР в проміжку 2015-2020, і ми бачимо тут суттєві диспропорції в об’ємі…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, у вас вимкнувся мікрофон. Будь ласка, мікрофон включіть. Пане Іване, скажіть, будь ласка, ще раз, вас не чути. 

ЛУКЕРЯ І.М. Я вас чую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер і ми вас чуємо. Продовжуйте, будь ласка. 

ЛУКЕРЯ І.М. По кількості профінансованих проектів, ми бачимо, що в ряду областей, наприклад, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Житомирській області, Чернігівська та Сумська, це ключові області, які в межах обмеженого ресурсу за 5 років починали велику кількість капітальних проектів. Найбільш виразною цифрою є там Львівська, це більше ніж в 335 проектів, які розпочалися в ДФРР, значна частина яких не була завершена. А загалом, якщо взяти місцевий бюджет і державні фонди, то це більше ніж 700 проектів капітальних об’єктів, які були розпочаті в Львівській області і значна частина з них не завершена. По освоєнню коштів або рівню правильно профінансованих коштах, то середній показник використання коштів Державного фонду регіонального розвитку в проміжку 205-2019 складав 79 відсотків. 
Якщо взяти 2020 рік, у межах якого, зокрема, реалізовувалася програма "Велике будівництво", то показник використання коштів ДФРР за 20-й рік склав 90 відсотків, тобто це більше, ніж на 11 відсотків у середньому по відношенню до попереднього періоду. Найбільший показник, найбільшу ефективність використання коштів показали Вінницька область – 96 відсотків, Донецька область – 95 відсотків, Івано-Франківська – 5 відсотків, Львівська – 98, Полтавська – 98, Чернігівська – 96 відсотків.
Найгірші показники – це ті, які, власне, по середньому її потягнули вниз, це Кіровоградська – всього 73 відсотка використання коштів ДФРР, доведених у 2020 році, Кіровоградська всього – 73 і Сумська область – всього 70 відсотків коштів були використані в 2020 році.
По основних напрямках. У попередні роки 2015-2020 по основних сферах, які фінансувалися проекти, це освіта. 35 відсотків коштів було спрямовано на сферу освіти, спорт – 14 відсотків, дорожньо-транспортна інфраструктура – 12 відсотків. 
Прохання 5 слайд одразу тоді. П’ятий слайд. Дякую дуже.
Наступний, будь ласка. Це по основних сферах. Дорожньо-транспортна інфраструктура – 12 відсотків. Це …… належного фінансування і роботи Державного дорожнього фонду, за рахунок ДФРР також фінансувалися окремі дороги, включаючи дороги, які є в управлінні області. Тобто це "ошки", "тешки" і "ески" – сільські дороги, а також дороги комунальної форми власності. На ЦНАПи всього було профінансовано тільки 2 відсотки, і,звичайно, що ця ситуація дещо…
Наступний слайд, будь ласка. В 2020 році Державний фонд регіонального розвитку складав 4,9 мільярда гривень, це сума фінансування у 2020 році. Найбільший рівень фінансування отримала там Донецька область – 462, найменшу Чернігівська та Кіровоградська області – 93, 87 мільйонів гривень відповідно.
Наступний слайд, будь ласка. По проектах, які фінансувалися. Ми відійшли у 2020 році, відповідний підхід також є в 2021 році, і сподіваюсь, буде в наступних роках, це відійти від фінансування по 3 копійки великої кількості проектів, натомість сконцентрувати ресурс для того, щоб проекти були завершені. Це основний підхід і основний принцип роботи Державного фонду регіонального розвитку. Це по кількості проектів, які було профінансовано і реалізовано, ми бачимо, що декілька з них є перехідними відповідно на 21-й рік в розрізі регіонів.
Наступний слайд, будь ласка. По основних сферах, які фінансувалися проекти в 2020 році. Найбільше, майже половина коштів було спрямовано на сферу освіти, це дошкільні навчальні заклади та школи загальноосвітні, а також спортивна інфраструктура – 2 відсотки. Що певною мірою є співмірно за тими напрямками, з тими пріоритетами, які були в межах програми "Велике будівництво" в 2020 році.
Наступний слайд, будь ласка. Це фінансування Державного фонду регіонального розвитку в 2021 році. Було передбачено в проекті державного бюджету 1 відсоток, це 9,6 мільярда гривень. Проте фактично вже при затвердженні бюджету ця сума була скорочена до 4,5. І в розрізі регіонів вона виглядає приблизно так: Донецька область отримує найбільше, виходячи з ситуації і відповідної кількості населення; найменшу кількість коштів і найменше фінансування отримує Чернігівська область – 85 мільйонів гривень і Кіровоградська – 80 мільйонів гривень; решта областей в межах 100-150 мільйонів на кожну область.
Будь ласка, наступний слайд. Тут ми хотіли би показати, власне, прогноз попередній, виходячи з бюджетної декларації, яка там готується, і не менше одного відсотка від Державного фонду регіонального розвитку. Якщо таке фінансування буде, то рівень підтримки регіонів значно зросте. І якщо Львівська область, наприклад, отримала в 2021 році  216 мільйонів, то 2022 рік, цей показник може зрости до 480 мільйонів. Якщо Чернігівська область отримала 80, то наступний рік потенційно зможе отримувати 188 мільйонів. І інші області зростуть відповідно. Але це при умові, якщо Державний фонд регіонального розвитку буде належно профінансований хоча б на показнику не менше 1 відсотка від Державного бюджету, як це передбачено Бюджетним кодексом статтею 24 прим 1.
Наступний слайд, будь ласка. Виходячи з тих показників, і буде здійснювати відбір проектів на 2022 рік. Завтра на уряді буде схвалена постанова щодо порядку відбору проектів Державного фонду регіонального розвитку, виходячи зі змін до Бюджетного кодексу. І хотіли би не пізніше ніж 15.04 розпочати відбір проектів на 2022 рік. І це такий короткий таймлайн, основні кроки, які необхідно пройти для того, щоб вже в серпні отримати сформований перелік проектів, які можуть фінансуватися в межах Державного фонду регіонального розвитку в 2022 році, як це передбачено Бюджетним кодексом. Ми маємо сформувати не пізніше 01.08 від регіонів остаточні списки, остаточні пропозиції з переліком програм і проектів, які пропонуються до реалізації в 2022 році. Звичайно, що остаточне затвердження цих проектів буде здійснено вже після схвалення і затвердження Державного бюджету на 2022 рік.
Щодо технічних деталей, там як кредиторської заборгованості, то її абсолютно немає, там вона складає близько 11 мільйонів гривень на всю країну. Знову ж таки середній показник дещо знизився до 90 відсотків, він мав бути 95 відсотків. Тобто що найбільше, в принципі, за історію існування Державного фонду регіонального розвитку, але склав тільки 90, оскільки Кіровоградська і Сумська області показали показник освоєння коштів на рівні 73 і 70 відсотків відповідно.
Андрій Андрійович і шановні колеги, дякую, з нашого боку все.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Михайлович за чіткість, за регламент. Одразу видно, що людина працює в міністерстві, вже розуміє регламент і розуміє краткість і чіткість викладання інформації.
Шановні колеги, я не знаю, чи є зараз зв’язок з Вячеславом Володимировичем Рубльовим. Вячеслав Володимирович, ви є у нас на зв’язку чи поганий зв’язок? Ні, немає.
Тому, якщо ще бажають виступити члени комітету чи запрошені з цього питання? Можливо, Міністерство фінансів, Рахункова палата, Асоціація органів місцевого самоврядування? Хтось бажає виступити, просто включіть мікрофон, щоб ми вас заслухали? Якщо немає...

БЕЗГІН В.Ю. У мене є питання.
Так, дякую, колеги, дякую, Іване Михайлову. Дійсно, ми на підкомітеті мали змогу проговорити чимало з цього приводу. У мене питання дотичне, не зовсім по суті. Минулого тижня чи навіть позаминулого тижня було на уряді підтримано законопроект про засади державної регіональної політики. Ми розуміємо, що без цього законопроекту повноцінно систематизувати ДФРР, щоб він йшов на розвиток і на стратегічні проекти, неможливо.
Якщо не помиляюся, законопроект досі не зареєстрований у стінах парламенту. Власне, питання, коли законопроект буде зареєстрований і наш комітет зможе перейти до його розгляду? 
Дякую.

ЛУКЕРЯ І.М. Дякую, Віталій Юрійович. 
Ми з вами проговорювали і цей законопроект, дійсно, він фактично прив’язує пріоритети для фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку до тих пріоритетів, які визначені в стратегіях, а це ключове. Тобто усуваються будь-які інші креативні ідеї, які можуть бути в регіонах. Законопроект, оскільки він був в останній момент підтриманий за наполяганням Міністерства тимчасово окупованих територій з доопрацюванням, то це зазвичай затягує декілька днів. І він на сьогодні просто на підписі вже у Прем’єра, я сподіваюся, що сьогодні-завтра він просто буде підписаний для того, щоб був внесений і відповідно отримав реєстраційний номер у парламенті. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, у нас зараз, десь відключився Дмитро Валерійович Ісаєнко. 
Ми завершили з вами обговорення. Тому є пропозиція інформацію про використання коштів з Державного фонду регіонального розвитку в 2020 році представлену Міністерство розвитку громад та територій, відповідно, взяти до відома. 
Рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити у 2021 році своєчасне фінансування асигнувань за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку", передбачити розмір Державного фонду регіонального розвитку на наступні бюджетні періоди відповідно до вимог статті 24 прим. 1 Бюджетного кодексу України.
Скерувати до Міністерства фінансів України звернення з прохання поінформувати до 9 квітня комітет щодо обсягу проведення фінансування у 2020 році за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, наданий із загального фонду державного бюджету, а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, зазначеного у проекті рішення, з яким ви мали можливість ознайомитися через систему "Електронний комітет". Залишків коштів за цими бюджетними програмами станом на 1 січня 2021 року обсягу перерахованого з державного бюджету коштів та проведених у січні-березні 2021 року відповідних касових видатків з урахуванням їх цільового призначення. 
Підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів тримати на контролі використання коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2021 році. 
Шановні колеги, я по черзі буду надавати вам слово для волевиявлення вашої позиції. Прошу піднімати руку, якщо ви "за", а якщо ви "проти" чи "утримались", прошу на це наголосити. 

МИКИША Д.С. Пане Голово, а можна таке питання ще задати, як би вже третій раз звертаюся.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухаю вас.

МИКИША Д.С.  У мене питання до пана Лукері. Два питання. 
Пане Іване, чи можна отримати перелік незавершених об’єктів, про які ви казали, їх стан, поточна ситуація і все, що відбувається наразі з проектами ДФРР, ви дуже їх чітко описали, дуже багато початих і дуже багато незавершених. Хотілося б ґрунтовно більше ознайомитись з цією ситуацією, чи можна буде отримати такий перелік з такими поясненнями? 
І друге. Мені не зовсім зрозуміло формування переліку проектів на 2021 рік. Тут ваша дорожня карта, написано: Мінмолодьспорт погоджує об’єкти спортивної інфраструктури. Це, я розумію, наразі, а загалом чи Кабмін ще залишив норму взагалі, що спортивна частина, яка у нас фінансувалась раніше, буде далі залишатися в переліку проектів, які фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович.
Іван Михайлович.

ЛУКЕРЯ І.М. Дмитро Сергійович, на запит відповідно комітету ми сформуємо список і тоді офіційно також надішлемо для всіх членів комітету, щоб ознайомились.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рахуйте, що запит ви офіційно тільки що отримали від Дмитра Сергійовича Микиші. Тому …

ЛУКЕРЯ І.М. Надішлемо в комітет, щоб всі члени комітету мали змогу ознайомитись.

ГОЛОВУЮЧИЙ. А що стосується …

ЛУКЕРЯ І.М. Ми на сьогодні зберегли виключно… Це норма Бюджетного кодексу, вона збережена на 2021 рік. Проте є розуміння, що на 22-й рік при змінах до Бюджетного кодексу цю норму, квоту для спортивної інфраструктури необхідно прибирати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я сподіваюсь, що ми можемо тепер перейти до голосування. Я прошу підтримати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за". Прошу підтримати та проголосувати. 
Я  надам слово зараз Шуляк Олені Олексіївні, вона зараз просто буде в прямому ефірі. Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.Л.  Шуляк Олена – за. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за.
	
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Сергійович. Підемо просто знизу.
Чорний Дмитро Сергійович. Дмитро Сергійович!
 
ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  
Стріхарський Андрій Петрович. Андрій Петрович!

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, камеру увімкніть, щоб ми побачили, що ви з нами є. Дякую, Андрій Петрович.
Саврасов Максим Віталійович. Є він? Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Не доєднався.
Поляк. Не доєднався.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тетяна Михайлівна.
М'ялик Віктор Ничипорович. Не доєднався.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Лозинський Роман Михайлович.	

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Роман Михайлович.
Літвінов Олександр Миколайович. Пан  Літвінов.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ Дякую. Побачимось.
Корнієнко Олександр Сергійович. Десь доєднається. Почекаємо. Звук, будь ласка, включіть, Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бачу.
Качура Олександр Анатолійович. Доєднались до нас? Чи ви уже… Немає поки що.
Кальцев Володимир Федорович. Немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 
Шановні колеги, у нас зараз ми не можемо додзвонитися до Дмитра Валерійовича, до нашого секретаря. Десь він, видно, або зв'язок втратився. Для того, щоб була чинна легітимність, ми зараз пройдемо це голосування. Але пропоную за секретаря з цього питання і на подальше, поки не з’явиться Дмитро Валерійович, обрати Загоруйко Аліну Леонідівну, якщо ніхто не заперечує. Якщо хтось заперечує, прошу включити мікрофон і висловити свою позицію.
Аліна Леонідівна, ви не заперечуєте з приводу того, що по даному рішенню ви будете  секретарем на комітеті?

ЗАГОРУЙКО А.Л. Ні, пане голово, не заперечую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
А тоді скажіть відразу ваше рішення.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує вашу пропозицію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Ілліч.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Пане голово, за що ми голосуємо зараз?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз голосуємо за те, що ми заслухали інформацію щодо використання коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2020 році. І спрямуємо запит на всі незавершені об’єкти, перелік отримаємо їх на комітет. Це те, що запитав пан Микиша.

ДУНДА О.А. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович.
Гурін Дмитро. Не доєднався.
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Бондар Ганна Вячеславівна. Ганна Вячеславівна, прошу вас. 

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За? 

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганна Вячеславівна.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Пане голово, обговорення не буде. Тобто, якщо ми там на полях працюємо і знаємо проблему, ми просто це заслухали 2 хвилини, і навіть не можемо в рамках Закону про парламентський контроль якісь пропозиції внести, запитати. Я так розумію, що все вже, всі голосуємо "за", і на цьому завершиться. Це такий парламентський контроль? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, Лариса Миколаївна. Ми це приймаємо до відома. Якщо є запити, ми зараз, як пан Микиша, він додав свої запити. Якщо є ще додаткові запити, Іван Михайлович додатково прийде на комітет і додатково, коли буде у нас офлайн, ми ще можемо йому задати  додаткових питань. Просто зараз у нас є порядок денний, який ми повинні пройти.  Це не  те, що…

БІЛОЗІР Л.М. Так коли ми будемо задавати ці додаткові питання? Їх дуже багато. Ви можете їх сформувати письмово, і Іван Михайлович, я вам обіцяю особисто, відповість вам і відповість комітету.
Іван Михайлович, ви з нами? Ті питання, які є у Лариси Миколаївни з її регіону, вона їх вам або задасть особисто чи на комітеті. Я вас дуже попрошу, я буду тримати це на контролі, щоб кожне питання, яке у нас буде від наших народних депутатів, ви дали згуртовану відповідь. Іван Михайлович Лукеря.
Лариса Миколаївна, ваша позиція.

БІЛОЗІР Л.М.  Моя позиція, що ми такий величезний пласт розглядаємо, заслухали заступника міністра і ті проблеми, які на місцях, я вважаю, що вони повинні їх знати, розуміти. Ми маємо запитатися, мати право запитатися, що відбувається і що буде далі. Зокрема, у мене є певні зауваження. Я їх не можу, бачу, озвучити, тому що ми спішимо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви озвучите ваше запитання. Ваша позиція з даного…

БІЛОЗІР Л.М. Я – утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович. Немає.
Аліксійчук. Не доєднався. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую – за. 
У нас: 15 – за, проти – 0, 1 – утримався. Рішення прийнято.
Шановні колеги, я прошу по даному питанню ще письмово… Пан Лукеря, ми вас запросимо окремо. Ті питання, які залишились в народного депутата Білозір Лариси Миколаївни, вам додатково треба буде відповісти.

БІЛОЗІР Л.М.  Ні, пане голово, ті питання, котрі були у Безгіна, пана Безгіна і Микиші, ті питання уже задані. А народний депутат Білозір має надавати у письмовій формі, коли ми заслуховуємо міністерство. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

БІЛОЗІР Л.М. Рахункова палата руку піднімає. Я рази три вже піднімала. Я вважаю, що це  абсолютно такий диференційований підхід до членів комітету. Я, звичайно…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лариса Миколаївна, дозвольте мені доповісти вам з цього питання. Пан Лукеря у нас зараз випав із зв’язку, в нашому міністерстві вимкнули світло. Не те, що він… він не може навіть під'єднатися. 

БІЛОЗІР Л.М. Так само і на місцях.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно, тому ми це питання з вами ще проговоримо. Ви можете… Озвучте, будь ласка, ваше запитання під стенограму. Не треба вам їх писати письмово. Задайте ці питання, пан Лукеря їх перегляне, і надасть вам відповідь. Пані Лариса, я перепрошую, але вам не треба… нема у нас предвзятости, ви це знаєте.

БІЛОЗІР Л.М. Пане голово, я знаю. Тільки цього разу чомусь так. А так завжди все добре. Не було, не було і тепер знову.
Дивіться, у мене три питання. 
Перше питання. Я бачу, є пан Негода, щодо ЦНАПів. Хочу сказати, що все ж таки це профільний комітет. Хочу ще раз підкреслити, що ЦНАПи по 53 мільйона в громадах до 20 тисяч населення – це неприйнятно. Шість ЦНАПів на 147 мільйонів гривень. Ви знаєте,  зараз я роблю ПКД і, до речі, також запрошую депутатів, все ж таки буде соцеконом виділяти кошти і закликати робити проектно-кошторисну документацію. Так от ремонт повний ззовні з дахом  і в середині коштує 5 мільйонів. Я не знаю, там є і будівництво, і реконструкція. Ще треба слідкувати за ними. Я не розумію, навіщо затверджує Мінрегіон ті пропозиції, стовідсотково які надають ОДА.   Тому що буває, що 2 роки вони нічого не роблять, зокрема як Вугледар. І у них нічого не зроблено і вони все одно знову їм дають 38 мільйонів. В такому разі потрібно переглядати ті  проекти і бездумно… я розумію, що це і комітет бюджетний, і комісія при міністерстві не затверджує ці проекти. Це перше. 
Друге. Прохання не давати левову долю коштів в грудні, а потім казати, що вони неосвоєні. Це друге питання. 
І також хотіла ще сказати, що прохання, щоб… Звичайно, тут пан Безгін говорив про розвиток. Який тут розвиток, якщо бюджет у нас 4 мільярди? Тут дійсно пан Лукеря правильно каже, потрібно завершити. І чи буде закон, чи не буде законопроекту, все одно без коштів ми не зможемо зробити, як би ефективно регіональний розвиток провести  в регіонах. Тому, мені здається, що тут питання в коштах.
І ще хотіла також звернути увагу. Ви знаєте, яка зараз ситуація з COVID і з приймальними відділеннями. Я розумію, що це не ДФРР, а це відповідно кошти, "Велике будівництво" – президентська програма. Так от, вона завершилась. І Міністерство регіональної політики пообіцяло знайти 700 мільйонів на завершення оцих приймальних відділень. А на секундочку, ми виділили 5 мільярдів на обладнання, які немає його куди ставити. Відповідно гроші ці має виділяти місцева влада, заставили їх. І відповідно вони їх зараз не мають.  І  ті проекти, що до 1 квітня здаємо ми в приймальні відділення, вони всі провалені. Обладнання є, ремонти не закінчені. Хай  подумають над тим, щоб, можливо, ці кошти ДФРР не фінансувати по 50 мільйонів ЦНАПів, хоча я за ЦНАПи, а подумати і все ж таки дофінансувати президентську програму "Велике будівництво" і закінчити приймальні відділення. Тому що ви вже повиїжджали в приватні КТ, а нових неможливо проставити. Тому зверніть на це увагу. І, можливо, в 21-му році зібратися, переглянути і з ДФРР виділити гроші на приймальні відділення. 
Це дуже, дуже важливе питання, і пан Корнієнко про нього знає. І, я думаю, пан Лукеря знає, яка патова ситуація. Тому оце третє ще питання все ж таки знайти  можливість профінансувати саме з державного бюджету, в тому числі з коштів ДФРР. Ми готові десь там врізати. В основному це всі… Пан Микиша казав, який відсоток? Я вам скажу, який відсоток. 90 відсотків – це перехідні проекти. Можливо, все ж таки переглянути і дофінансувати ці приймальні відділення.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лариса Миколаївна, дякую.
До нас доєднався Іван Михайлович Лукеря. Іван Михайлович, я прошу потім переглянути відеозапис комітету. Звернення Лариси Миколаївни сприймати як звернення від комітету. Ми розуміємо, що є там якісь неполадки у вас.

ЛУКЕРЯ І.М. Технічні збої. Ми перепрошуємо за відключення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийдеться додатково відповісти на запит, який був у нас від пана Микиші і від пані Білозір.  
Там ще Рахункова палата, бачу, піднімала руку.	

ЛУКЕРЯ І.М. Андрій Андрійович, з вашого дозволу, можливо, я декілька слів скажу по тих питаннях, які тільки що піднімалися, на другу частину Лариси Миколаївни.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ви можете сказати. Але тут потребує гуртової відповіді, а не два слова для того, щоб  сказати, що відповідь була. Треба підготуватися по кожному питанню, по якому був запит. Дійсно, скільки проектів перехідних, тому що це не нова інформація, по чому роблять ЦНАПи і всі інакші питання. Вони дійсно нагальні, це дійсно ті питання, які люди і народні депутати проходять руками і ногами, опрацьовують їх в регіонах.  Тому вони є нагальні.  Я не впевнений, що там за 2 хвилини ми зможемо дати на них відповідь. Тому, я впевнений, що ви зможете підготувати відповідь і поспілкуватися з Ларисою Білозір і з Дмитром  Микишою.

ЛУКЕРЯ І.М. Приймається. Ми виносимо його в окреме обговорення. І відповідно ми по кожній області будемо проходитись, готові надавати інформацію. 
Дякую, Андрій Андрійович. Дякую, колеги.

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ще є запит від Рахункової палати. Прошу, включіть мікрофон, будь ласка. Представляйтесь, щоб ми вас почули. У вас не працює мікрофон. Будь ласка, дивіться  ваше налаштування. Ви його вмикаєте, але вас не чутно. Ми бачимо тільки вашу красиву картинку, але вас не чуємо. 
Я тоді прошу, так як ми вас не чуємо, я прошу письмово на комітет відкоментувати ваш запит. Якісь технічні збої, це не те, що… Дякую вам за вашу позицію, але впевнений, що ви її зможете довести до нас письмово.
Пан Віталій Безгін, ви піднімали руку. Щось хотіли сказати?

БЕЗГІН В.Ю. Та я просто хотів трошки відрефлексувати Ларисі Миколаївні.  Але я бачу, її вже немає. Просто коли ми ставимо питання Мінрегіону з приводу…

БІЛОЗІР Л.М. Як це немає, Лариса Миколаївна постійно онлайн. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лариса Миколаївна з нами завжди, навіть коли її немає.

БЕЗГІН В.Ю. Дивіться, коли ми ставимо Мінрегіону питання з приводу того, що є проблема того, що кошти заходять на рахунки місцевого самоврядування наприкінці грудня, то це некоректно, ці питання треба ставити Мінфіну. І я нагадаю, що, зокрема, в проекті рішення підкомітету пана Рубльова була потреба викликати Міністра фінансів з доповіддю з цього приводу на засідання нашого комітету. 

БІЛОЗІР Л.М. Я пропоную разом викликати ще раз Мінрегіон і Мінфін, тому що один на одного скидають відповідальність, і хто крайній, не зрозумієш. 

ЛУКЕРЯ І.М. Мінрегіон готовий прийти і доповісти. Ми робили відповідні запити про наближення і так далі, так далі. У нас є всі листи, починаючи з листопада місяця. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Михайлович, ми тоді повідомимо. Ми приймемо, з Ларисою Миколаївною зробимо запит на Міністерство фінансів та Міністерство розвитку… Да, у нас там сьогодні є пан Макацарія від Міністерства фінансів. Якщо ви з нами, будь ласка, доєднайтесь, до вас теж є запити. 

МАКАЦАРІЯ С.М. Дякую. 
Я з вами. Я постійно з вами. Ви знаєте, що я ваш комітет дуже поважаю за професіоналізм вашого комітету. Чуєте мене?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чую. Чую. Все добре. Прошу відкоментуйте.

МАКАЦАРІЯ С.М. Дякую.
Значить, я приймав участь на засіданні підкомітету під головуванням пана Рубльова, це було трошки більше двох тижнів тому. Ми ґрунтовно обговорили це питання: питання, яке задавала пані Лариса відносно ЦНАП; питання, яке задавав пан Віталій Безгін, відносно перерахування коштів наприкінці року. Була присутня Рахункова палата на цьому засіданні. Враховуючи те, що Рахункова палата зараз провидить аудит виконання програми ДФРР за 2019-2020 рік, я запропонував і на підкомітеті було погоджено. Рахункова палата взяла собі, як-то кажуть, на контроль. І в ході цієї роботи по проведенню аудиту Рахункова палата вивчить питання, чому в листопаді-грудні не фінансувалось призначення листопада по ДФРР, а були профінансовані в грудні. Рахункова палата, заступник голови Майснер сказав, що це питання буде вивчено і він дасть ґрунтовну правильну відповідь чи це було суб’єктивно, чи це було об’єктивно і так далі. Дякую. 
А те рішення, про яке ви озвучили, воно повністю співпадає з тими позиціями, які були озвучені і прийняті на підкомітеті. І там якраз є питання  і несвоєчасного фінансування, і розпорошення коштів, і завдання Мінфіну дати інформацію по тих, по тих, по тих  та інших питаннях. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергію. Але ми зробимо ще запит на вас і на Міністерство розвитку громад та території. Ми вас запросимо, підготуємо питання. Народні депутати підготуються. І це буде потребувати окремо…  Дякую, пане Сергію.
Я зараз ще раз запитаю Рахункову палату. Може, спробуєте. Ми вас спробуємо почути, якщо ви… Ні. У вас технічна неполадка. Рахункова палата, ми вас бачимо, але не чуємо. 

БІЛОЗІР Л.М. Пане голово, можна уточнити? На уточнення питання до Мінрегіону. 
Конкретно, чи можна взяти ті об’єкти, які перехідні, які незавершені, але і які непочаті, по 2-3 роки нічого не робилося, переглянути і виділити ті кошти на приймальні відділення, на президентську програму, яка мала бути завершена до 1 квітня. Відсотків 70, 60 приймальних відділень незавершені. У нас коронакриза, у нас пандемія. Прошу цей момент все ж таки врахувати Міністерству регіонального розвитку.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що зараз нема Міністерства на зв’язку, але ми йому обов’язково передамо. Я впевнений, що пан Лукеря або сам міністр дасть нам ґрунтовну відповідь на це питання. Дякую, Лариса Миколаївна.
Шановні колеги, ми тоді завершили це питання. Переходимо до наступного питання порядку денного. Дякую за активність кожного і переходимо до питання порядку денного про відповідь Ради Європи на звернення комітету щодо правосуб’єктності територіальних громад. 
Колеги, я усіх вітаю. Насамперед я хочу подякувати нашим колегам з Генерального директорату з питань демократії, Конгресу місцевих і регіональних влад, членам Венеційської комісії, Офісу Ради Європи в Україні за швидку відповідь на звернення щодо правосуб’єктності територіальних громад. Також хочу подякувати за теплі слова на адресу комітету і визначення його ролі у законотворчому забезпеченні реформи децентралізації влади в Україні. 
Я хочу нагадати своїм колегам, що ми звернулись до шановної інституції з проханням надати відповіді на наступні питання. Чи є відсутність прямих приписів у національному законодавстві щодо визначення юридичними особами територіальних громад такою, що суперечить принципам Європейської хартії місцевого самоврядування? Це було перше питання. 
І друге питання. Чи є наявністю в національному законодавстві положень, що визначають правоздатність  територіальної громади достатньо для  його  відповідності вищезгаданим принципам?
Шановні колеги, я пропоную наступний алгоритм  розгляду  даного питання. Спочатку ми надамо слово керівнику Департаменту демократії і врядування пану Даніелю Попеску для представлення заключення Ради Європи. Я радий вас вітати, пан Даніель. 
Наступною виступить Ганна Сухоцька – почесна президентка Венеційської комісії. 
Потім є пропозиція надати слово нашим міжнародним партнерам. Це пан Ксав'є Камю – керівник з операційних питань секції 1 "Належне врядування та демократизація" Представництва ЄС в Україні, співголова другої групи дружби "Регіональний розвиток" секторальної робочої групи "Децентралізація та регіональний розвиток". 
Потім наступному передати шановному професору пану Георгу Мільбрадту –  спеціальному посланнику з питань  реформ в Україні (добре врядування, децентралізація та державна служба). 
Після нього надати слово пані Ешлі Малруні –  голові відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні, співголові підгрупи "Децентралізація" секторальної робочої групи "Децентралізація та регіональний розвиток". 
Після  шановної пані  передаємо слово… перейдемо до коментарів з боку української сторони. 
Прошу колег підтримати мою пропозицію, якщо ніхто не заперечує проти такого плану. Шановні колеги, наші іноземні експерти для вас для кожного регламент –  до 3 хвилин. 
Прошу до слова пана Даніеля Попеску. Прошу. І далі по списку.

ПОПЕСКУ Д.  (Виступ іноземною мовою) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Даніелю, за вашу позицію. Ми очікували комітетом саме офіційного роз’яснення. Це важливо для того, щоб рухатись далі. 
Прошу до слова пані Ганну Сухоцьку – почесну президентку Венеційської комісії. Прошу, вам слово.

СУХОЦЬКА Г. (Виступ іноземною мовою)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за вашу позицію, пані Ганна. Дякую за роз’яснення і за розуміння, що ми звертаємось не просто так, а нам потрібна ваша експертна оцінка, а також всі ті речі, які ви проходили на собі, все, що було у ваших країнах і як воно проходило, для нас це теж важливий досвід. Дякую вам за те, що поділилися і розповіли вашу реальність. 
Надаю слово нашому міжнародному партнеру пану Ксав'є Камю –  керівнику з операційних питань секції "Належне врядування та демократизація" Представництва ЄС в Україні, співголові підгрупи  "Регіональний розвиток" секторальної робочої групи "Децентралізація та регіональний розвиток". Прошу, пане Камю, вас до слова.

КАМЮ К. (Виступ іноземною мовою)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ксав'є Камю, за вашу позицію, за ваше роз’яснення.
Хочу після вас надати слово шановному професору пану Георгу Мільбрадту –  спеціальному посланнику з питань  реформ в Україні (добре врядування, децентралізація та державна служба). 
Пане Георг, я радий вас бачити, чути. Наша позиція, ви її знаєте. Але для нас теж важлива позиція, з якою ми  з вами неодноразово зустрічались і тут, і у вас. І ваша позиція для нас теж  завжди важлива, але ми консолідуємо всі запити, всі відповіді, і враховуємо все в державницькій політиці. 
Прошу, пане Георге, вам слово.

МІЛЬБРАДТ Г. (Виступ іноземною мовою)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний Георг Мільбрадт. Я вдячний за те, що ви точно читаєте ті листи, які я надсилав, і ви ознайомлюєтесь до кінця все те, що там написано. Але мета була така: для того, щоб встановити у нас внутрі країни, зрозуміло, які будуть наслідки. Ви розумієте, що у нас є особистість нашої країни. Ви говорите правильно про Грузію, про все, але я саме ці приводи навів в тих листах, які ви читали. І наші  народні депутати мають різні думки з цього приводу. 
Але я вдячний вам за вашу позицію, і вдячний за те, що коли ми з вами перший раз зустрічались, ви казали, що багато хто розпочинав реформу і ніхто не вірив в те, що ми її завершимо. Я вдячний вам за вашу віру і за той час, який ви приділяли з першої зустрічі зі мною як з головою комітету. І вдячний за те, що ваша віра в Україну вона щодня не зменшується, і за те, що ви приділяєте таку кількість уваги і саме  ділитесь тим вашим досвідом, який ви вже розумієте набагато глибше, ніж поки що ми. Ми до нього дослухаємось. Але ви знаєте, що є особливості нашої країни: у нас є схід, у нас є Крим, який ми теж очікуємо повернути до складу України, тому що це нагальне питання, воно зараз стосується не тільки України, а стосується всього світу. Тому і саме занепокоєння було таким чином, що через юридичну особу – окрему територіальну громаду можуть бути сепаратистські напрями. І це ми пройшли в 14-му році, і люди ставали зі зброєю до того, щоб захищати нашу землю. Але ви знаєте, що той агресор або війна з Росією саме, а не просто, мають ті наслідки, які ми маємо. Давайте так само згадаємо, хто потерпів – Грузія, і досі не повернула свої території, і багато інакших країн, до яких вторглася Росія, привела до таких наслідків.
Тому, пане Георгій, я вас щиро поважаю, ви знаєте мою позицію. І я вдячний за ваше розуміння, за вашу підтримку, за ту позицію, якої ви завжди ділитесь, але це є важливість особливості України. І я впевнений, що ми з вами перейдемо до діалогу, і ми завжди з вами знаходимось в діалозі. Ви можете звертатись, але якщо ви звертаєтесь до мене як до голови комітету, це було б більш правильніше, коли ви звертаєтесь до інакших інституцій, до мерів, не повідомляючи мене як голову комітету, що є якісь звернення, яке ви хотіли б обговорити. У вас є мій номер телефону, ви завжди можете зі мною зв’язатися напряму, і я  точно з вами готовий поспілкуватися в  будь-якій час дня та ночі. 
Я щиро вам вдячний за позицію, за той професіоналізм, який ви висловлюєте, і за ту підтримку країни, за підтримку України, за допомогу, за всі ті речі, які ви робите для нас.  Дякую вам, пане Георг.
Хочу запросити до слова пані Ешлі Малруні – голову відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні, співголову підгрупи "Децентралізація" секторальної робочої групи "Децентралізація та регіональний розвиток". 
Прошу, пані Ешлі Малруні. Ми з вами познайомились. Я радий вас бачити. Надаю вам слово. Прошу.

          ________________.  (Виступ іноземною мовою)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Пані Ешлі немає, так.  

          ________________.  (Виступ іноземною мовою)

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Тоді, шановні колеги, хто у нас ще бажає сказати? Ми перейдемо тоді зараз до української сторони. Я хотів би надати слово пану Віталію Безгіну, народному депутату. І після того надати Ларисі Білозір, Ларисі Миколаївні.
Пан Віталій Безгін. Віталій Юрійович, прошу вас.
Пан Ганущак, я вас бачу, але… Пан Віталій Безгін. Добре. 
Лариса Миколаївна, я прошу тоді зараз вам слово, поки Віталій Безгін візьме його. Прошу, шановна пані, ми вам надаємо.

БІЛОЗІР Л.М. Дякую, пане голово. 
Шановні колеги, шановні наші міжнародні партнери пан Даніель Попеску, Георг Мільбрадт! Насправді, ми вже обговорювали це питання, і воно дуже нагальне, щодо тергромад як юридичної публічної особи. Це, мені здається, більше питання розуміння по суті. Тому що у нас це поняття, "юридична особа", воно завжди пов'язується з реєстрацією конкретної юридичної особи. У нас така система права. І вказана конкретна особа має бути хтось. Тобто це має бути, скоріш за все, голова громади. І він там має виступати в суді, там купа у нього додаткових повноважень, адміністрування виникає.
У нас правосуб'єктність, вона і так є. Територіальна громада згідно статті 142 Конституції там вона оперує саме поняттям тергромади, може приймати рішення про створення юридичних осіб. Це зокрема по закону передбачено, це фінансовий відділ, служба у справах дітей, наприклад, департамент освіти. Тобто вони є юридичні особи. У нас Кабінет Міністрів України, Президент, ВРУ, вони не мають статусу юридичної особи. І зрештою самій громаді вводити це як обов'язкове є досить сумнівним рішенням з огляду на те, яка у нас правова система.
І хотіла ще раз підкреслити, що правосуб'єктність у нас є. Бо юрособа передбачає її реєстрацію, реєстрацію представника, тобто хтось має бути представлений. І на сьогодні у нас, в принципі, це є, так я і сказала, і реєструє громада юридичні неособи всередині вже виконавчого органу громади. І ці повноваження є по закону. А то виходить, що ми зареєструємо громаду, і це вже голова у нас він буде хазяїн просто. А він просто представляє виконавчий орган. Голова не може бути вище ради. Тому, якщо робити оцю одну особу, там муніципалітет юридичною особою, то голові, наприклад, в місті Києві прийдеться робити по 10 тисяч підписів у день, розумієте? Тобто він не зможе делегувати у виконкомі департамент, фінансовий відділ і так далі. 
Тобто система делегування рішення ради, у нас це є юридична особа, юридичну особу в рамках ради погоджують. Тому, звичайно, я тут ще раз хотіла підкреслити, що оця ідея юросіб,  ви вже це знаєте, і я дуже дякую, що ви в цьому дуже ретельно вже розібралися, що це штовхали реєстратори громад. І потім, так, як пан голова говорив, там у 14-му році, то це було і у 12-му, і у 2008-му, починали створювати ці громади як юрособи. І цю загрозу ми не приберемо, тому що у нас реєстратори це роблять. 
І казати, що вони самостійно вже встановлюють там повноваження, податки, можуть взагалі не платити будь-яких податків, з'являються ідеї там народних судів, там фізичний захист територіальних громад, квазівійськові структури. Тому вони просто починають такі речі реальні територіальні громади заперечувати і створювати собі свої. Тобто засновують тергромаду, приймають статут і створюють паралельні структури. От в цьому я бачу загрозу. І тому нам це питання треба дуже-дуже ретельно пропрацювати. Тому що все ж таки я бачу тут загрозу нацбезпеці країни, яка фактично знаходиться в неоголошеній війні.
Тому я дякую нашим міжнародним партнерам, які зробили титанічні зусилля і дуже багато для того, щоб реформа децентралізації відбулася. Я думаю, це найуспішніша реформа в Україні. І до цього доклали руки і Георг Мільбрадт, і Даніель Попеску. Тому я думаю, що нам потрібно все ж таки так зробити, щоб ми один одного почули, і дійсно нівелювали ці загрози, які можуть виникнути в Україні, якщо ми зробимо так, як ви рекомендуєте, не врахувавши національні особливості. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна.
Ганна Вячеславівна, я бачу вашу руку. Я зараз надам слово Віталію Безгіну, а потім надам вам. Дякую.
Пане Віталій Юрійович Безгін, народний депутат і майже той драйвер, який провів 99 відсотків… Пане Віталій, прошу, вам слово. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, колеги! Дякую, пане голово! Доброго дня всім ще раз. І перш за все, хочу подякувати за те, що ця дискусія зараз відбувається, і, зокрема, тут велика дяка Раді Європи, пану Попеску.
Я буду, напевно, говорити фактами десь, десь буду говорити аргументами. І я точно не є дипломатом. Тому буду говорити принаймні чесно. Хоча, можливо, не все, що я скажу, всім, хто слухає, сподобається.
Перше, дійсно, факт, він більш широкий, перша частина мого виступу, те, що, безумовно, без підтримки наших європейських партнерів та європейських інституцій Україна не змогла б здійснити суттєвий прогрес у реформі децентралізації протягом останніх 6 років.
Факт другий. Нам, безумовно, дуже приємно, що в цьому році європейський парламент зокрема відзначив у своєму документі щодо України реформу децентралізації успішним кейсом, який зокрема можна вивчати в інших європейських країнах як одну з кращих практик. Хоча, треба чесно казати, що в певних інституціях і структурах, що функціонують на теренах України, протягом 19-го і 20-го років деякі діячі здійснювали чимало зусиль, щоб дану реформу загальмувати.
Факт третій: ми точно готові до діалогу. І я переконаний, що діалог цей має відбуватися не шляхом листів, не шляхом твітів, не шляхом кулуарних зустрічей з головами деяких громад за спинами в асоціації, профільного міністерства, профільного комітету. Бо такі кроки точно підривають довіру між українською центральною владою, місцевою владою і західними партнерами. Я думаю, це точно не про кращі практики. Тому чудово, що зараз цей процес розпочався. Я сподіваюсь, якраз таки завдяки зусиллям Ради Європи ми зможемо зайти в стадію нормального робочого діалогу.
Тепер що стосується аргументів по суті і певних ризиків. Безумовно, діяльність одного з українських політиків періоду там 10-го, 12-го, 14-го років, яка стосувалась "чорних реєстраторів", фейкових громад, зробила певне щеплення Україні в цій тематиці. Ми розуміємо, що це може бути небезпекою. І коли ми ведемо діалог про подібні речі, ми маємо враховувати, як вибудовувати запобіжники у такий спосіб, щоб це ніколи не повторилося.
Другий момент стосується того, що, звісно, система правовідносин в Україні, вона суттєво різниться з системою західних демократій. Якщо ми будемо казати про західні демократії, ми розуміємо, що система громад в тому числі як юридичних осіб, вона формувалась століттями, фактично від початку існування державності. Ми, на превеликий жаль, мали радянську епоху. Маємо ту Конституцію, що маємо. Тому, звісно, що робити подібні переходи в один крок є вкрай небезпечним для держави, я навіть сказав би руйнівним.
Ще один важливий момент – це взагалі питання того, що в Україні в основі лежить держава, яка складається з громад. Але громада є первинною, це теж треба враховувати, коли ми кажемо про подібні повноваження. І тут, якщо ми кажемо про різні досвіди, я ознайомився, зокрема, з документами, що нам надали вчора, в тому числі з польським досвідом, то ми маємо розуміти, що, на моє переконання, коли ми кажемо про державу як юридичну особу… ой, громаду, ми маємо говорити про державу і про інші рівні. Наразі в Україні держава ж так само не є юридичною особою. І якщо ми зводимось до польського досвіду, то давайте комплексно підходити до цього питання. 
Ще один момент, що просто на рівні якогось закону, навіть Закону про місцеве самоврядування впровадити термін "юридична особа" для громади, це нічого не змінить, крім того, що здійснить правовий хаос. Оскільки подібна зміна передбачає зміну в сотні інших законодавчих актів України, щоб це почало працювати. Без цього це буде абсолютний абсурд, який призведе реально до руйнації правової системи України і взаємовідносин безпосередньо центральної влади та місцевої влади.
Тому я думаю, що дійсно чудово, що ми розпочали діалог, і він має ґрунтуватись на аналітиці. І я попросив наших європейських партнерів і колег, щоб ми сфокусувались на кількох напрямках. Якщо ми просимо якусь аналітику, мені, особисто мені як голові профільного підкомітету, було б вкрай цікаво подивитись, коли на теренах тих чи інших демократій було створено останню нову адмінтеродиницю? І який проміжок часу пройшов до того, як ця одиниця отримала статус юридичної особи? Я маю на увазі не такі країни, як Франція, де це було від початку. Я маю на увазі країни в тому числі східного блоку. Важливо врахувати цей досвід.
Друге питання дуже непросте. Дійсно: хто є тримачем, носієм печатки? Якщо це є винятково голова, то питання в тому, ми знову повертаємось: до якої моделі державного нагляду ми маємо йти? Тому що якщо ми будемо казати про модель жорсткого втручання, то, я думаю, все місцеве самоврядування України буде виступати однозначно проти цього. Тому що це точно звуження повноважень місцевого самоврядування, а не те, про що говорять.
У підсумку я думаю, що нам дійсно вдасться вести якісну комунікацію в цьому питанні. І все ж таки, оскільки ми є парламентарями з колегами українського парламенту, то краща практика для нас – це та практика, що дозволить краще жити українським громадянам та, власне, українським громадам. А не просто та практика, яка може подобатись комусь чи не подобатись.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталію, за вашу позицію. За те, як ви завжди ґрунтовно готуєтесь до виступу. Дякую ще раз за вашу послідовну позицію.
Зараз надаю слово народному депутату, голові підкомітету Ганні Бондар. Потім, піднімав руку, В'ячеслав Андронович Негода. А потім Василь Куйбіда. Прошу і можна одразу опускати руку, пані Ганна.

БОНДАР Г.В. Дякую, пане голово. Я хочу подякувати нашим міжнародним колегам за таку активну дискусію і за таку швидку реакцію на ці виклики, які сьогодні стоять перед Україною.
І у мене є до них питання, не до когось конкретно. Може, хтось захоче відповісти? Питання такого роду. Коли саме країни, які входять у Східний блок, у Східну Європу, і є зараз членами Євросоюзу, якщо вони впроваджували таку реформу правосуб'єктності, то коли вони це робили: до входження в Євросоюз або після? 
Дуже дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ганно. Я впевнений, що це питання буде, найде ту відповідь у тих листах, які Ради Європи, завжди з нами на зв'язку і точно реагує до нас по-партнерськи, і точно дає розуміння правильного трактування, а не там як ми побачили чи якісь наші партнери.
Прошу, Даніель Попеску. Прошу, вам слово.

ПОПЕСКУ Д. (Виступ іноземною мовою)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний Даніель Попеску. Дякую за рефлекцію і за повну ґрунтовну відповідь. Це не просто рефлексія, а це з фактами, як завжди. Дуже вам вдячний.
Прошу, у вас піднята рука, зараз Василь Куйбіда. Прошу, вам слово. 

КУЙБІДА В.С. Дякую, шановний пане голово.
Шановні колеги, витоки сьогоднішнього місцевого самоврядування ми виводили з часів України-Русі і далі продовжуємо затвердженням магдебурзького права у наших містах. Можемо ствердити: до приходу історичного матеріалізму на наші землі, тобто до 2018 року, місцеве самоврядування розвивалось в загальноєвропейському контексті. Це в обох частинах України. Нагадаю, що тоді Україна була розділена між двома імперіями – Австро-Угорською і Російською. Але і там, і там територіальні громади мали право юридичної особи, мали правосуб'єктність. Пізніше західна частина України відійшла до Польської держави. І там територіальні громади мали правосуб'єктність. На тій території, яка була окупована Радянським Союзом, де було проголошено "Вся влада – радам", зрозуміло, що територіальні громади не могли бути, бо їм не віддавалась влада, вся влада – радам. Тому були ради юридичними особами, а потім і виконавчі органи.
Тому повернення до статусу юридичних осіб в територіальних громадах – це логічно. Але ми маємо враховувати, що сімдесят років совєтської влади працювала ідеологічна машина і міняла свідомість людей. І самих активних, самостійно мислячих людей або просто знищували, або у Сибір відправляли. Тому рівень участі у місцевому самоврядуванні у нас нижчий сьогодні, аніж в інших державах.
Друге. Я поділяю побоювання колег, які сьогодні висловлювалися щодо можливого сепаратизму. Так, на рівні територіальних громад він в інших державах просто неможливий. Бо про сепаратизм можуть говорити тільки на рівні регіонів. І нагадаю, як це, коли робилася реформа у Польщі, тоді дискутували і висловлювали побоювання щодо можливого сепаратизму у воєводствах великих, які створювалися. Про рівень територіальних громад, що там може бути якийсь сепаратизм, ніхто і мови не вів. Бо казали, що це у них неможливо, як і в інших державах. 
Але у нас дивимось на ситуацію у зв'язку з війною з Росією. Росія використовує… Тобто ми не можемо сказати: "Ні, тому що ні". У нас є інша ситуація. Росія використовує так званих "корисних ідіотів", окрім тих, що просто свої спецслужби націлює на роботу розвалу української держави. І от частина тих дій, про які сьогодні говорила Білозір, я думаю, що це частина роботи російських спецслужб. Наприклад, вона організовує і плебісцити чи референдуми, які заборонені, до речі, в Росії з цього приводу, заборонені їхнім законодавством. Але вона це організувала і в Криму, і на сході України. Може проводити таке і в окремих територіальних громадах.
Тому, коли ми говоримо про те, що хочемо повернутися у загальний контекст, цивілізаційний контекст розвитку місцевого самоврядування, в якому ми знаходилися до того, як радянську владу тут запровадили, то ми маємо подумати не тільки про зміни в законі, що стосується місцевого самоврядування, не тільки про зміни, напевно, в Цивільному кодексі. А говорити про ширші зміни, про зміни в українському праві. Бо так тоді і держава логічно має бути юридичною особою, а не Кабінет Міністрів. Запровадити контроль, державний контроль за місцевим самоврядуванням. Просвіту проводити на рівні місцевого самоврядування. Тобто я до того, що це має бути добре продумана і комплексна політика держави. От рух у цьому напрямку – так, але обережний, виважений, комплексний. Спираючись на досвід інших держав і на підтримку наших колег з Конгресу місцевих і регіональних влад Європи. Ми не можемо нехтувати тими загрозами, які є.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Василю, дякую. Ми це розуміємо. Тому ми завжди, як то кажуть, на передовій усіх небезпек, які спіткали нашу країну. І дякую вам за вашу позицію.
У нас ще Ігор Коліушко. І, В'ячеслав Андронович, я надам після Ігоря вам слово, перепрошую. 
Прошу, пане Ігорю.

КОЛІУШКО І.Б. Дуже дякую, пане голово.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине, що прошу, дотримуватись регламенту.

КОЛІУШКО І.Б. Так. Я коротку репліку хочу сказати. Власне, уважно прослухавши виступи міжнародних експертів, потім слухаю виступи наших всіх учасників дискусії, і у мене як у зовнішнього спостерігача складається враження, що говорять учасники дискусії різними мовами. Тільки я маю на увазі не українську і англійську, а якусь, знаєте… Одні говорять адміністративно-правовою мовою, а інші говорять міфологічно-совєтською інколи, в деяких своїх позиціях.
Пробуючи знайти в чому тут проблема, я хотів би звернути увагу вашу, в першу чергу, на те, що в багатьох виступах звучать аргументи, пов'язані з реєстрацією, з головою, з підписами, сотнями чи тисячами і так дальше, і тому подібне. Все це випливає з того нашого стереотипного сприйняття, що ми бачимо в юридичній особі виключно цивільно-правову категорію. У нас хоч у Цивільному кодексі і записано "юридична особа публічного права", але на практиці вона абсолютно прирівнена до цивільно-правової юридичної особи. У нас, подивіться, я до міжнародних експертів звертаюсь, зверніть увагу на наші положення Цивільного кодексу, де визначено, що таке юридична особа публічного права. Це з адміністративно-правової точки зору абсурд, що ці юридичні особи має створювати Кабінет Міністрів чи Президент. У нас не можна, фактично виходить, визначити за законом, кому належить право юридичної особи, наприклад, державі чи громаді, чи ще деяким категоріям.
Тому, власне, оце різне тлумачення самого поняття "юридична особа" породжує різний підхід і оцю всю дискусію, яку ми спостерігаємо вже тривалий час, до того, чи запроваджувати громаду–юридичну особу, чи не запроваджувати. Треба спочатку домовитися, що таке юридична особа публічного права. Тоді можна буде знайти вихід з цієї ситуації. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігорю. Дякую за вашу позицію, ми знайомі з нею. Але для того, щоб визначити цю позицію, ми повинні врахувати ті особливості, які вже є в Україні на сьогодні, а також ті, скажемо, складнощі, які у  нас є на сьогодні з правовим визначенням. Ви це знаєте, але… Ну, маєте на це право, трактувати по-своєму. Але я вдячний вам за вашу позицію, яку ви зараз озвучили.
Пан Ганущак. І на завершення, у нас ще одна рука, В'ячеслав Андронович, ви у нас будете як… подитожите. Тому що ви саме той, хто розпочинав. 
Тому зараз, прошу, пане Юрію. Прошу, вам слово. 

ГАНУЩАК Ю.І. Добрий день, пані та панове! Мені трошки здається, що ми вламуємось у відкриті двері. Тому що насправді правосуб'єктність територіальної громади є у нас в Конституції і застосовується досить багато разів. Подивіться, навіть по означенню у нас місцеве самоврядування, то це є  право, далі слова: "територіальної громади", потім розшифровка: "жителів села, селища, добровільного об'єднання самостійно вирішувати питання в межах Конституції і законів України". 
Тобто говориться… Ну, в Європейській хартії, в залежності від трактування її французької чи української версії, там визнається або як територіальна громада ……………, або як органи місцевого самоврядування, тобто ………………. І ряд країн Європи вибрали саме другу форму. І якщо подивитися на конституції європейських країн, то там використовуються терміни "муніципалітети", що, в принципі, може трактуватися як територіальна громада і як адмінтеродиниця. Використовується поняття і "юридична особа", і "правосуб'єктність". Взагалі кажучи, два поєднання, які ідуть разом одне з одним, тобто територіальна громада є юридичною особою, само отак два, я взагалі кажучи, не зустрічав, може, я й помиляюсь. 
Але коли говориться, що ми подібні там до Росії чи до когось там іншого, це не так. Тому що насправді в Конституції у нас введено поняття територіальної громади як суб'єкта права. Тепер показую ще, де у нас це є. Подивіться, в Конституції. Позиція в тому, що місцеве самоврядування здійснюється як безпосередньо територіальною громадою, звертаю увагу, територіальною громадою, так і через органи. Тобто у нас суб'єктність є і органів, і територіальної громади.
Дивимось далі. В частині статусу обласних та районних рад. Подивіться, вони представляють інтереси не сільських, селищних, міських рад, а саме територіальних громад.
Наступна позиція. Визначення комунального майна. Обласні і районні ради не є власниками, а тільки управляють цим майном. В той же час як органи місцевого самоврядування, взагалі кажучи, обмежені в управлінні навіть комунальним майном. Тому що вказується, що це є власність саме територіальної громади. Це частина перша 143 статті.
І тепер подивимось, що було б, якби ми подали чисто в українському розумінні поняття юридичної особи. Чисто по системі права юридична особа має дві дуже чіткі градації. Перша – це обов'язковість реєстрації. А друга – це однозначно уособлення, хто від її імені виступає.
Так от подивіться, що стосується територіальної громади. Питання: хто буде виступати зі сторони територіальної громади у суді, наприклад. Так от, це не завжди міський голова. Чому? Тому що міський голова є менеджер, подивіться по Конституції – ради, а не хазяїн громади. Менеджер ради. Тобто він може виступати, образно кажучи, громадянин такий-то проти міста такого-то в частині тих рішень, які приймаються зі сторони виконавчого органу. Зі сторони саме законодавчого, рішення ради може виступати депутат ради чи секретар ради. Тобто тут інший представник, який виступає від імені територіальної громади.
Але є сфера компетенцій, яка визначена Конституцією, по якій ні рада, ні голова не може виступати від імені територіальної громади. Наприклад, рада прийняла рішення про відчуженню майна, яке потрібно для того, щоб функціонувала відповідно до тих повноважень, які надані законом. Хто буде виступати від імені територіальної громади в суді на захист уражених прав територіальної громади? Як не дивно, держава в особі органу адміністративного нагляду буде виступати від імені територіальних громад. 
І друга позиція, коли держава буде виступати, це коли буде бездіяльність, тобто нездатність органів здійснювати ті повноваження, заради яких вони створені. Наприклад, не збирається рада, не приймає рішення, не приймає бюджет і так далі, і так далі. Тоді держава буде вмішуватись в оці речі і вона буде на сторожі саме територіальної громади. І ці позиції вже є в Конституції. 
І в цьому ракурсі ми, взагалі кажучи, я так вважаю, що Україна має абсолютно передові позиції в Європі, абсолютно передові позиції. Тому що правосуб'єктність територіальної громади вона визначила. І дуже чітко визначила поняття юридичної особи як тієї, яка приймає владні, регуляторні і всі інші рішення.
Тому висновок: ми вже є достатньо серйозними гравцями і повністю відповідаємо Європейській хартії місцевого самоврядування. Внесення будь-яких змін є недоцільним. Але в новому Законі про місцеве самоврядування, звичайно, ті позиції, про які я казав, треба врахувати.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Юрію. Дякую за вашу позицію. 
Надаю слово "татові" реформи, пану В’ячеславу Андроновичу Негоді. Тому прошу, вам слово. Ми ж розуміємо, що ви її розпочинали…

НЕГОДА В.А.  Дякую. Не будемо зараз про це. 
Справді, завтра, якщо ви вже про це сказали, то сьогодні останній день як завтра буде 7 років як офіційно стартувала реформа, яку ми сьогодні називаємо децентралізацією. Ну, і те, що ми сьогодні, через 7 років, продовжуємо дискутувати такі базові речі, які стосуються територіальних громад, правосуб’єктності територіальних громад, говорить про те, що в нас реформа продовжується.
І я сьогодні хотів би подякувати, звичайно, і комітету в першу чергу, що він на себе взяв ту дуже відповідальну місію такого модераторства і зведення фактично різних позицій, в тому числі і наших міжнародних партнерів і Ради Європи, Європейського Союзу і Канади, сьогодні ми чули. А також пана Мільбрадта, з яким ми не одну годину, як і з паном Попеску, провели, дискутуючи ті чи інші питання, пов’язані з реформою децентралізації в Україні, а також її відповідності принципам Європейської хартії. 
Хотів би також підкреслити, що, ну, я від імені міністерства, але все-таки міністерство є тим центральним органом, який здійснює політику в цій сфері, то ми були є і залишаємося послідовними прихильниками впровадження принципів Європейської хартії. Ми це робили, робимо і будемо, до завершення реформи робити все, щоб ці принципи були реалізовані. В тому числі, я думаю, це і стосується територіальних громад, правосуб’єктності територіальних громад. 
Я не буду зараз повторюватись, більшість уже сьогодні висловили досить чіткі позиції стосовно тої ситуації, яку ми маємо в Україні. На мій погляд, про це дуже чітко, мені здається, от переді мною сказав Юрій Ганущак, на достатньо високому рівні. Я не знаю, чи в багатьох країнах, в тому числі і, ну, прогресивних країнах, певні громади чи комуни, чи інші, які закріплені в Конституції і яким надані, ну, виключні повноваження. Тобто основним суб’єктом сьогодні місцевого самоврядування в Україні є територіальна громада, і це є як би основна базова концепція реформи місцевого самоврядування в Україні. Територіальна громада, а не органи. І все це, ну, достатньо закріплено в багатьох нормах і позиціях, про які вже було зазначено, і я не буду на них також зупинятися. 
Мені здається, що в нас є деякі нерозуміння в окремих там дефініціях. На мій погляд, потрібно продовжувати роботу над удосконаленням от цієї правосуб’єктності і подивитися, чим, в якій спосіб ми можемо її підсилити. Особливо це, якщо робити, то мені здається, в чинній Конституції у нас достатньо вже виписано, але при підготовці тексту змін до Конституції, на яким ми  зараз завершуємо роботу, там, наскільки мені відомо, також цій темі, правосуб’єктності територіальних громад, приділяється значна увага. 
Ну, і тут також говорилося, що до цього питання не можна підходити ось так, через один крок, як пан Віталій Безгін сказав, один крок рішати. Тут те, що ми також працювали і з Радою Європи, і пан Мільбрадт не раз нас в цьому підтримував, сподіваюсь, і підтримує. Нам одночасно потрібно віршувати питання і нагляду, і багатьох інших питань, пов’язаних з функціонуванням і забезпеченням законності в діяльності територіальних громад та їх органів. 
Пан Куйбіда згадував, я би теж спробував нагадати те, що 2014 рік, коли територіальні громад, наприклад, одне місто, назву Слов’янськ, всі пам’ятають, що там відбувалося, коли фактично через так звану правосуб’єктність намагалися вивести цілі територіальні громади з-під підпорядкування і з-під юрисдикції Україні. 
І тому тут ці питання потрібно вирішувати комплексно. І ми, ну, підтримуємо повністю як би процедуру подальшого діалогу. І я думаю, що і під час нової редакції Закону про місцеве самоврядування, який, очевидно, вже піде в пакеті з Законом змін до Конституції України, ми всі ці питання ще додатково відрегулюємо, і з урахуванням і наших і особливостей, і традицій, в тому числі у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування. 
Тому я дякую за можливість висловити позицію.  І хотів би запевнити наших партнерів, колег …(Не чути) …що ми є прихильниками продовження реформи, закріплення на основних таких стандартах Європейської хартії місцевого самоврядування, і ми з цього шляху не зійдемо. А ваша допомога і підказки нам завжди будуть корисні, за що ми вам дуже вдячні. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, В’ячеславе Андроновичу. Дякую за вашу, як завжди теж, конструктивну позицію і завжди чітку. 
Можливо, ще хтось від асоціацій хоче висказатись? Чи ми завершуємо обговорення?  Я не бачу більше рук. 
Тому, шановні учасники нашого сьогоднішнього комітету, шановні члени комітету, я дякую всім учасникам даного обговорення, як міжнародним партнерам, так і учасникам з української сторони. Дякую Раді Європи за надання швидкої відповіді на питання правосуб’єктності територіальних громад. 
Враховуючи важливість цього питання та наявний резонанс в експертному і політичному середовищі, в спільноті місцевого самоврядування, а також маючи на меті врахування кращого європейського досвіду та європейських стандартів, вважаю вірним звернутись до Ради Європи із запитом на надання комплексної підтримки із даного питання у 2021 році. Зокрема, будемо вдячні за сприяння в організації загальній координації Ради Європи та модерації. По питаннях, це серія тематичних обговорень з різними групами стейкхолдерів, здійснення аналізу ситуації в Україні,  підготовці  погляду та презентації досвіду окремих країн-членів Ради Європи. З огляду на те, що саме Рада Європи є єдиною міжнародною організацією, розробником і гарантом стандартів у сфері місцевого самоврядування, першочергово хартії і численних рекомендацій Комітету міністрів, віримо, що виключно шляхом відкритого, прозорого та інклюзивного діалогу ми спільно зможемо напрацювати рекомендації щодо позиції комітету та інших заінтересованих сторін з українського боку щодо правосуб’єктності територіальних громад в Україні. 
Я можу підвести риску і сказати, що дана дискусія наша з вами сьогодні визначила, що дане питання настільки має глибину і що ми, ну, на сьогодні, я впевнений, що це не завершить наше обговорення, і воно буде потребувати подальших обговорень, і це буде не одне обговорення. Тому я щиро вдячний всім за прийняту участь у обговоренні цього питання. Дякую. 
Даніель Попеску, прошу ще вам слово з вашої сторони від Ради Європи. Прошу.  

ПОПЕСКУ Д. (Виступ іноземною мовою)    
   
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, дякую всім. Ми всебічно обговорили дане питання, тому його ми закриваємо. 
Ми переходимо на нашому комітеті до розділу "Різне". 
І так, колеги, до комітету звернулась програма USAID РАДА, з якою ми співпрацюємо в рамках ініціативи "Модельний комітет". 5-6 квітня планується проведення в онлайн-форматі Днів парламенту на Львівщині. Програма пропонує стати співорганізатором даного заходу. Його метою є представлення роботи парламенту на регіональному рівні; покращення взаємодії між парламентом та громадянами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями; сприяння комунікації народних депутатів України з виборцями; підвищення рівня громадянської парламентської просвіти. В межах програмних заходів заплановано проведення відкритої онлайн-дискусії з залученням регіональних стейкхолдерів до законотворчого процесу. 
Колеги, ми без голосування надаємо згоду виступити партнером цього заходу. Я впевнений, що тут голосування не потрібно,тому я дякую за це. 
Чи бажають виступити члени комітету з заявами чи ще з чимось? Шановні колеги? Шановні колеги, є бажаючі? Тоді у вас оголошення, можливо, заяви? Немає, да? Добре. 
Дякую усім сьогодні за роботу. Дякую всім, що приділили час і увагу.
Оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім. На все добре. До побачення. 

