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Гетманцева Т.С. – заступник керівника Департаменту з питань дотримання 

законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції 
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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

доступу до технічних умов та їх оприлюднення (реєстр. № 4524, н.д. Т.Плачкова, 

С.Мінько та інші). 

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

містобудівної діяльності» щодо удосконалення містобудівної діяльності (реєстр. 

№ 4618, н.д. С.Гривко). 

3. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

уточнення вимог до подання кандидатами на виборні посади декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

(реєстр. № 3029, н.д. С.Мінько, В.Рубльов та інші). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на 

державну службу (реєстр. № 4361, друге читання). 

ІІ. Організаційні питання 

5. Про Роз’яснення Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування стосовно 

застосування окремих положень Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» в частині можливості проведення зборів громадян України щодо 

проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в режимі 

відеоконференції. 

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

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо включення народних депутатів України Д.Гуріна, Д.Чорного до складу 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування, народних депутатів України О.Літвінова, Д.Чорного, 

І.Юнакова до складу підкомітету з питань регіональної політики та місцевих 

бюджетів та виключення народного депутата України В.Кальцева зі складу 

підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій  забудови. 
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7. Про Рекомендації круглого столу Комітету «Впровадження ескроу-

рахунків та проектного фінансування житлового будівництва», який відбувся 

24 лютого 2021 року. 

8. Про Рекомендації круглого столу Комітету «Реформування системи 

архітектурно-будівельного контролю в Україні», який відбувся 29 березня 2021 

року. 

9. Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на тему: «Державна регіональна політика: виклики, ризики, 

можливості»,  які відбулися 12 квітня 2021 року. 

10. Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на тему: «Публічні консультації як інструмент демократії 

участі. Світові практики та стандарти», які відбулися 20 квітня 2021 року. 

11. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у травні 2021 року. 

ІІІ. Різне 

 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому, з уточненням 

найменування питання порядку денного щодо включення народних депутатів 

України до складу підкомітетів, зокрема щодо членства народного депутата 

України М.Саврасова. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловленої пропозиції. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

доступу до технічних умов та їх оприлюднення (реєстр. № 4524, н.д. Т.Плачкова, 

С.Мінько та інші). 

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

містобудівної діяльності» щодо удосконалення містобудівної діяльності (реєстр. 

№ 4618, н.д. С.Гривко). 

3. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

уточнення вимог до подання кандидатами на виборні посади декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

(реєстр. № 3029, н.д. С.Мінько, В.Рубльов та інші). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на 

державну службу (реєстр. № 4361, друге читання). 

ІІ. Організаційні питання 

5. Про Роз’яснення Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування стосовно 

застосування окремих положень Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» в частині можливості проведення зборів громадян України щодо 

проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в режимі 

відеоконференції. 

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

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо включення народних депутатів України Д.Гуріна, М.Саврасова, Д.Чорного 

до складу підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування, народних депутатів України О.Літвінова, 

М.Саврасова, Д.Чорного, І.Юнакова до складу підкомітету з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів та виключення народного депутата України 

В.Кальцева зі складу підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій  забудови. 

7. Про Рекомендації круглого столу Комітету «Впровадження ескроу-

рахунків та проектного фінансування житлового будівництва», який відбувся 

24 лютого 2021 року. 

8. Про Рекомендації круглого столу Комітету «Реформування системи 

архітектурно-будівельного контролю в Україні», який відбувся 29 березня 2021 

року. 
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9. Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на тему: «Державна регіональна політика: виклики, ризики, 

можливості»,  які відбулися 12 квітня 2021 року. 

10. Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на тему: «Публічні консультації як інструмент демократії 

участі. Світові практики та стандарти», які відбулися 20 квітня 2021 року. 

11. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у травні 2021 року. 

ІІІ. Різне 

 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України – члена Комітету 

Т.Плачкової про проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо доступу до технічних умов та їх оприлюднення (реєстр. № 4524, 

н.д. Т.Плачкова, С.Мінько та інші). 

Доповідач поінформувала присутніх, що законопроект спрямований на 

забезпечення доступу суспільства до наданих технічних умов шляхом віднесення 

їх до публічної інформації, надання за запитом на інформацію, оприлюднення, у 

тому числі у формі відкритих даних. 

Законопроектом передбачається внести окремі зміни до статті 30 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» та частини другої статті 13 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», положеннями яких 

запропоновано визначити надані технічні умови щодо інженерного забезпечення 

об’єкта будівництва загальнодоступною публічною інформацією, яка підлягає 

оприлюдненню розпорядниками такої інформації та надається ними за запитами 

на інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда та 

голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин 

у межах територій забудови Г.Бондар оголосили пропозицію підкомітетів – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до технічних 

умов та їх оприлюднення (реєстр. № 4524 від 18.12.2020), внесений народними 

депутатами України Т.Плачковою, С.Міньком та іншими народними депутатами 

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

 В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 
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- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку від 26 квітня 2021 року висловило деякі зауваження до 

проекту; 

- Міністерство розвитку громад та територій України у своєму листі від 20 

квітня 2021 року відзначає, що з урахуванням положень абзацу п’ятого частини 

десятої статті 221, частин першої та другої статті 222, частини першої статті 224 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з використанням 

Реєстру будівельної діяльності в Єдиній державній електронній системі у сфері 

будівництва (далі електронна система) створюються електронні документи, 

зокрема, як технічні умови, зміни до них, відмова у їх наданні, скасування чи 

анулювання технічних умов, змін до них, щодо яких передбачається відкритий 

доступ у режимі реального часу будь-яких фізичних та юридичних осіб через 

Портал електронної системи, а публічна інформація з електронної системи у 

формі відкритих даних підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України 

«Про доступ до публічної інформації»; 

- Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 

27 січня 2021 року дійшов висновку, що законопроект з реєстр. № 4524 не має 

впливу на показники бюджетів, та у разі прийняття відповідного закону він може 

набирати чинності згідно із законодавством. 

  

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо доступу до технічних умов та 

їх оприлюднення (реєстр. № 4524 від 18.12.2020), внесений народними 

депутатами України Т.Плачковою, С.Міньком та іншими народними 

депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу; 

- співдоповідачем під час розгляду цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, 

голову підкомітету з питань будівництва та проектування Дунду О.А.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до технічних умов та 

їх оприлюднення (реєстр. № 4524 від 18.12.2020), внесений народними 

депутатами України Т.Плачковою, С.Міньком та іншими народними депутатами 

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

2. Співдоповідачем під час розгляду цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, 

голову підкомітету з питань будівництва та проектування Дунду О.А. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань будівництва та 

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

України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо удосконалення 

містобудівної діяльності (реєстр. № 4618, н.д. С.Гривко). 

Доповідач поінформував, що законопроектом передбачено внесення змін 

до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо 

покладання на відповідні органи місцевого самоврядування обов’язку прийняти 

у комунальну власність відповідної територіальної громади (або у спільну 

власність декількох територіальних громад) інженерні мережі або об’єкти 

інженерної інфраструктури, якщо необхідність будівництва таких мереж 

передбачається технічними умовами. 

Положення законопроекту регулюють механізм передачі новостворених 

інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури, побудованих у 

відповідності до технічних умов, до комунальної власності за відсутності згоди 

органів місцевого самоврядування на таку передачу. 

Голова підкомітету О.Дунда оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо удосконалення містобудівної діяльності (реєстр. № 4618 від 

21.01.2021 року), поданий народним депутатом України С.Гривком, за 

наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- відповідно до висновку Комітету з питань бюджету від 05.03.2021, 

зазначений законопроект має вплив на показники місцевих бюджетів (призведе 

до збільшення видатків). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2021 

року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2022 року, а після 15 липня 2021 

року – не раніше 1 січня 2023 року (або 1 січня наступного за цим року залежно 

від часу прийняття закону); 

- Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, 

розглянувши на своєму засіданні 07.04.2021 року проект Закону, визнав його 

положення такими, що регулюються національним законодавством країн-членів 

Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових 

зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

- у висновку Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України наведено низку зауважень до проекту; 

- Міністерством розвитку громад та територій України у листі від 

26.04.2021 № 1/14/1607-21 зазначено, що запропоновані законопроектом зміни 

до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не є предметом 
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його регулювання. Крім цього, Мінрегіоном висловлено позицію, що 

врегулювання порушеного питання потребує також внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" у частині визначення 

повноважень органів місцевого самоврядування на прийняття відповідних 

рішень. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

щодо удосконалення містобудівної діяльності (реєстр. № 4618 від 21.01.2021 

року), поданий народним депутатом України С.Гривком, за наслідками розгляду 

в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання; 

- співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

зазначеного питання визначити народного депутата України, голову підкомітету 

з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо удосконалення містобудівної діяльності (реєстр. № 4618 від 

21.01.2021 року), поданий народним депутатом України С.Гривком, за 

наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

зазначеного питання визначити народного депутата України, голову підкомітету 

з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу 

України щодо уточнення вимог до подання кандидатами на виборні посади 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (реєстр. № 3029, н.д. С.Мінько, В.Рубльов та інші). 

Доповідач поінформувала, що метою законопроекту, як зазначено у 

пояснювальній записці до нього, є визначення конкретного періоду, який має 

бути охоплений декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій 
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держави або місцевого самоврядування, під час декларування майнового стану, 

доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру кандидатами на виборні 

посади, а також визначення граничного строку подання декларації такими 

особами, що сприятиме неухильному додержанню засад антикорупційного 

законодавства кандидатами на виборні посади. 

А.Загоруйко зазначила, що на момент внесення законопроекту ні 

Кодексом, ні Законом України «Про запобігання корупції» не було встановлено 

вимоги щодо граничного строку подання декларації кандидатами на виборні 

посади. Втім, прийнятим Верховною Радою України Законом України № 805 від 

16 липня 2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення виборчого законодавства» були внесені зміни до статей 102 

та 157 Кодексу та визначено, що кандидат на пост Президента України та 

кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим Кодексом, 

не пізніше ніж на п’ятий день з моменту реєстрації подає декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Тобто встановлено 

вдвічі коротший строк з дня реєстрації кандидатами на загальнодержавних 

виборах для подання декларації кандидатами, аніж пропонується 

законопроектом. 

Окрім того, вказаним Законом також внесено зміни до абзацу першого 

частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно 

до яких передбачається подання декларацій не кандидатами на місцевих 

виборах, а особами, обраними депутатом Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським 

головою впродовж п’ятнадцяти календарних днів з дня набуття повноважень. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу 

України щодо уточнення вимог до подання кандидатами на виборні посади 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (реєстр. № 3029), внесений народним депутатом України 

С.Міньком та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в 

першому читанні відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Виборчого кодексу України щодо уточнення вимог до подання 

кандидатами на виборні посади декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 3029), внесений 

народним депутатом України С. Міньком та іншими народними депутатами 

України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити; 

- співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання 

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

демократії А.Загоруйко. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо уточнення вимог до 

подання кандидатами на виборні посади декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 3029), 

внесений народним депутатом України С.Міньком та іншими народними 

депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання 

визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету, голову 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації 

державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка про проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу 

(реєстр. № 4361, друге читання). 

Доповідач повідомив присутнім, що до розгляду зазначеного 

законопроекту у другому читанні підкомітетом з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 

39 поправок і пропозицій, що надійшли від 12 суб’єктів права законодавчої 

ініціативи, з яких 7 поправок та пропозиції пропонується врахувати, 1 – 

врахувати редакційно, 30 – відхилити,  водночас підкомітет не визначився щодо 

можливості підтримки 1 пропозиції і пропонує Комітету обговорити і прийняти 

рішення щодо неї. 

Голова підкомітету О.Корнієнко запропонував перейти до розгляду 

поправок та пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 



 11 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Голова Національного агентства України з питань державної 

служби Н.Алюшина. 

 

Голова підкомітету О.Корнієнко запропонував відхилити поправку № 13. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію, 

зазначивши, що у разі відхилення пропозиції № 13, пропозиція № 7 буде 

врахованою частково. У зв’язку з цим виникне необхідність доручити підкомітету 

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

місцевого самоврядування, державних символів та нагород спільно із секретаріатом 

Комітету здійснити коригування порівняльної таблиці до законопроекту відповідно 

до ухвалених висновків Комітету. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету О.Корнієнко запропонував відхилити поправки та 

пропозиції за №№ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова підкомітету О.Корнієнко зазначив, що у зв’язку із врахуванням 

пропозиції № 38 н.д. А.Шкрум юридичне управління зауважило, що з метою 

дотримання правил нормо-проектувальної техніки необхідно безпосередньо у 

тексті Закону передбачити аналогічні за змістом положення. 

З цією метою пропонується частину другу статті 20 доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

«Критерії визначення Комісією або конкурсною комісією відповідності 

досвіду кандидата на посаду державної служби вимогам, встановленим у 

пунктах 1-4 цієї частини, щодо досвіду роботи на керівних посадах підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності, у тому числі щодо 

кількості осіб, які повинні перебувати в підпорядкуванні кандидата, та щодо 

здійснюваних ним обов’язків, затверджуються Кабінетом Міністрів України за 
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поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби». 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо розширення кола 

осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу (реєстр. № 4361) за 

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

- у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України; 

- визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка; 

- доручити підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної 

таблиці до проекту Закону з реєстр. № 4361 відповідно до ухвалених висновків 

Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної 

Ради України в другому читанні. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу 

(реєстр. № 4361) за наслідками розгляду в другому читанні прийняти в другому 

читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 
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3. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

4. Доручити підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної 

таблиці до проекту Закону з реєстр. № 4361 відповідно до ухвалених висновків 

Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної 

Ради України в другому читанні. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про Роз’яснення Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування стосовно 

застосування окремих положень Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» в частині можливості проведення зборів громадян України щодо 

проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в режимі 

відеоконференції. 

Доповідач, поінформувала присутніх, що до Комітету надійшло звернення 

народного депутата України Ю.Тимошенко про надання роз’яснення стосовно 

застосування окремих положень Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» в частині можливості проведення зборів громадян України щодо 

проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в режимі 

відеоконференції. 

Заступник Голова Комітету А.Загоруйко оголосила пропозицію 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії – запропонувати Комітету затвердити Роз’яснення щодо порушеного 

у зверненні питання та надіслати його народному депутату України 

Ю.Тимошенко та Центральній виборчій комісії. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Роз’яснення Комітету стосовно застосування окремих 

положень Закону України «Про всеукраїнський референдум» в частині 

можливості проведення зборів громадян України щодо проведення 
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всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в режимі 

відеоконференції; 

- надіслати затверджене цим рішенням Роз’яснення народному депутату 

України Ю.Тимошенко та Центральній виборчій комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування стосовно застосування окремих положень Закону України 

«Про всеукраїнський референдум» в частині можливості проведення зборів 

громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою в режимі відеоконференції (додається). 

2. Надіслати затверджене цим рішенням Роз’яснення народному депутату 

України Ю.Тимошенко та Центральній виборчій комісії. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

6. 

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

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

підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» щодо включення 

народних депутатів України Д.Гуріна, М.Саврасова, Д.Чорного до складу 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування, народних депутатів України О.Літвінова, М.Саврасова, 

Д.Чорного, І.Юнакова до складу підкомітету з питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів та виключення народного депутата України В.Кальцева зі 

складу підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин 

у межах територій  забудови. 

Доповідач повідомив, що до Комітету надійшли відповідні заяви народних 

депутатів України - членів Комітету Д.Гуріна, В.Кальцева, О.Літвінова, 

М.Саврасова та Д.Чорного щодо членства у підкомітетах. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести зміни до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання 

голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування», а саме: 

1) включити до складу підкомітету з питань адміністративно-територіального 

устрою та місцевого самоврядування народних депутатів України Д.Гуріна, 

М.Саврасова, Д.Чорного; 
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2) включити до складу підкомітету з питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів народних депутатів України О.Літвінова, М.Саврасова, 

Д.Чорного, І.Юнакова; 

3) виключити зі складу підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій  забудови народного депутата України 

В.Кальцева; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

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

голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування», а саме: 

1) включити до складу підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування народних депутатів 

України Д.Гуріна, М.Саврасова, Д.Чорного; 

2) включити до складу підкомітету з питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів народних депутатів України О.Літвінова, М.Саврасова, 

Д.Чорного, І.Юнакова; 

3) виключити зі складу підкомітету з питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах територій  забудови народного депутата України 

В.Кальцева. 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань захисту інвестицій 

в об’єкти будівництва А.Стріхарського про Рекомендації круглого столу 

Комітету «Впровадження ескроу-рахунків та проектного фінансування 

житлового будівництва», який відбувся 24 лютого 2021 року. 

Доповідач повідомив, що Комітетом з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, спільно з 

Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики 24 лютого 2021 року 

був проведений круглий стіл на тему: «Впровадження ескроу-рахунків та 

проектного фінансування житлового будівництва».  

А.Стріхарський зазначив, що з метою визначення раціональних підходів 

до питання проектного фінансування житлового будівництва, уникнення 

проблем ошуканих інвесторів та довгобудів, учасниками круглого столу були 

підготовлені відповідні Рекомендації. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету.  

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити Рекомендації «круглого столу» у Комітеті Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на тему: «Впровадження ескроу-

рахунків та проектного фінансування житлового будівництва»; 

- надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Кабінету Міністрів 

України, Міністерству розвитку громад та територій України, Комітету з питань 

фінансів, податкової та митної політики; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Рекомендації «круглого столу у Комітеті Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на тему: «Впровадження ескроу-

рахунків та проектного фінансування житлового будівництва». 

2. Надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Кабінету Міністрів 

України, Міністерству розвитку громад та територій України, Комітету з питань 

фінансів, податкової та митної політики. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Рекомендації 

круглого столу Комітету «Реформування системи архітектурно-будівельного 

контролю в Україні», який відбувся 29 березня 2021 року. 

Доповідач повідомив, що 29 березня 2021 року у Комітеті  Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування був проведений круглий стіл на тему: 

«Реформування системи архітектурно-будівельного контролю в Україні». 

Очільник Комітету зазначив, що з метою визначення раціональних 

підходів до удосконалення містобудівної діяльності та реформування 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, учасниками 

круглого столу були підготовлені відповідні Рекомендації. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити Рекомендації «круглого столу» у Комітеті Верховної Ради України 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на тему: «Реформування системи архітектурно-

будівельного контролю в Україні»; 

- надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Міністерству розвитку 

громад та територій України та іншим зацікавленим сторонам; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Схвалити Рекомендації «круглого столу» у Комітеті Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на тему: «Реформування системи 

архітектурно-будівельного контролю в Україні». 

2. Надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Міністерству 

розвитку громад та територій України та іншим зацікавленим сторонам. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка.  

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Рекомендації 

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на тему: 

«Державна регіональна політика: виклики, ризики, можливості»,  які відбулися 

12 квітня 2021 року. 

Доповідач поінформував, що 12 квітня 2021 року у Комітеті відбулися 

слухання на тему: «Державна регіональна політика: виклики, ризики, 

можливості». За наслідками обговорень на вказаних комітетських слуханнях її 

учасниками були підготовлені відповідні Рекомендації. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на тему: «Державна регіональна політика: виклики, ризики, 

можливості»; 
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- надіслати затвердженні цим рішенням Рекомендації Міністерству розвитку 

громад та територій України та іншим заінтересованим сторонам для їх розгляду та 

вжиття відповідних заходів; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на тему: «Державна регіональна політика: виклики, 

ризики, можливості», що додаються. 

2. Надіслати затвердженні цим рішенням Рекомендації Міністерству 

розвитку громад та територій України та іншим заінтересованим сторонам для їх 

розгляду та вжиття відповідних заходів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка.  

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на тему: «Публічні консультації як інструмент 

демократії участі. Світові практики та стандарти», які відбулися 20 квітня 2021 

року. 

Доповідач поінформувала присутніх, що 20 квітня 2021 року у Комітеті 

відбулися слухання на тему: «Публічні консультації як інструмент демократії 

участі. Світові практики та стандарти». За наслідками обговорень на вказаних 

комітетських слуханнях її учасниками були підготовлені відповідні 

Рекомендації. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на тему: «Публічні консультації як інструмент демократії участі. 

Світові практики та стандарти»; 

- надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації заінтересованим 

сторонам; 
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- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на тему: «Публічні консультації як інструмент 

демократії участі. Світові практики та стандарти», що додаються. 

2. Надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації заінтересованим 

сторонам. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у травні 

2021 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у травні 2021 

року; 

- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у 

травні 2021 року (додається). 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка.  

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  



 20 

«За» – 19 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне 

  

Голова підкомітету питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін поінформував присутніх, що Комітет у 

зв’язку зі зміною внутрішньої структури щодо підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення спільно з всеукраїнськими 

асоціаціями органів місцевого самоврядування, а саме: Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та 

обласних рад», Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України», Всеукраїнською асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об`єднаних територіальних громад», 

Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська 

асоціація громад» (далі – Сторони), наголошують: 

- Сторони мають намір спільними зусиллями підтримувати продовження 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. Зокрема, сприяти роботі над ключовими законопроектами, проектами 

інших нормативно-правових актів, спрямованих на нормативне забезпечення 

децентралізації влади в Україні, здійснювати комунікацію з усіма зацікавленими 

сторонами та забезпечувати їх публічну підтримку, а також вживати у межах 

своїх повноважень належних заходів із метою їх оперативного ухвалення 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами 

публічної влади; 

- Сторони з повагою ставляться до роботи, проведеної підкомітетом з 

питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення щодо 

напрацювання нової редакції проекту Закону про місцеве самоврядування в 

Україні, однак констатують, що до внесення змін до Конституції України в 

частині децентралізації влади, чинний Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» переважно відповідає чинній редакції Конституції 

України, тому не потребує суттєвих змін, за певними виключеннями, що мають 

бути врегульовані точковими законодавчими актами, належним чином визначає 

систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та 

діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

З огляду на це, Сторони визнають, що робота над проектом Закону про 

внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади є чи не 

найбільшим пріоритетом даної співпраці та потребує неабияких спільних зусиль 

всіх сторін конституційного процесу. Після затвердження цих змін, Сторони 

зобов’язуються докласти вичерпних зусиль з напрацювання проекту нової 

редакції Закону про місцеве самоврядування в Україні, який повною мірю 
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відповідатиме оновленому конституційно-правовому регулюванню місцевого 

самоврядування в Україні, а також визначеним Конституцією України засадам 

організації виконавчої влади на місцях; 

- Сторони відзначають необхідність переосмислення Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. 

№ 333-р, із залученням Міністерства розвитку громад та територій України, з 

огляду на затвердження Верховною Радою України спільно з Кабінетом 

Міністрів України в 2020 році нового адміністративно-територіального устрою 

України, поглиблення фінансової децентралізації, а також зважаючи на 

необхідність уніфікації законодавства України та приведення його у відповідність 

до Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною 

Радою України в Законі України від 15 липня 1997 року № 452/97-ВР. 

Інформацію взято до відома. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував розмістити вказану спільну заяву 

на сайті та на Фейсбук сторінці Комітету у мережі інтернет. Також очільник 

Комітету запропонував всеукраїнським асоціаціям органів місцевого 

самоврядування аналогічно розмістити дану заяву на власних сайтах. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

28 квітня 2021 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

доступу до технічних умов та їх оприлюднення (реєстр. № 4524, н.д. Т.Плачкова, 

С.Мінько та інші). 

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

містобудівної діяльності» щодо удосконалення містобудівної діяльності (реєстр. 

№ 4618, н.д. С.Гривко). 

3. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

уточнення вимог до подання кандидатами на виборні посади декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

(реєстр. № 3029, н.д. С.Мінько, В.Рубльов та інші). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на 

державну службу (реєстр. № 4361, друге читання). 

ІІ. Організаційні питання 

5. Про Роз’яснення Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування стосовно 

застосування окремих положень Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» в частині можливості проведення зборів громадян України щодо 

проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в режимі 

відеоконференції. 

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

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо включення народних депутатів України Д.Гуріна, М.Саврасова, Д.Чорного 

до складу підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування, народних депутатів України О.Літвінова, 

М.Саврасова, Д.Чорного, І.Юнакова до складу підкомітету з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів та виключення народного депутата України 

В.Кальцева зі складу підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій  забудови. 

7. Про Рекомендації круглого столу Комітету «Впровадження ескроу-

рахунків та проектного фінансування житлового будівництва», який відбувся 24 

лютого 2021 року. 
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8. Про Рекомендації круглого столу Комітету «Реформування системи 

архітектурно-будівельного контролю в Україні», який відбувся 29 березня 2021 

року. 

9. Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на тему: «Державна регіональна політика: виклики, ризики, 

можливості»,  які відбулися 12 квітня 2021 року. 

10. Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на тему: «Публічні консультації як інструмент демократії 

участі. Світові практики та стандарти», які відбулися 20 квітня 2021 року. 

11. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у травні 2021 року. 

ІІІ. Різне 


