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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів
1. Про призначення позачергових виборів Добропільського міського голови
Покровського району Донецької області.
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. №5655, н.д.
О.Шуляк, А.Клочко та інші).
3. Проект Постанови про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації
права громадян на житло (реєстр. №5251, н.д. Г.Третьякова та інші).
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4. Проект Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстр. №4284,
друге читання).
ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
5. Проект Закону про корінні народи України (реєстр. №5506, Президент
України, В.Зеленський).
ІV. Організаційні питання
6. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Сучасний стан та проблеми
благоустрою в населених пунктах. Законодавче регулювання благоустрою в
об’єднаних територіальних громадах”, який відбувся 8 квітня 2021 року.
7. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Обговорення проблемних
питань просторового планування та містобудівної документації, проектування та
будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного забезпечення, методів
ефективного законодавчого регулювання нового будівництва в зонах охорони
пам’яток, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, історичних ареалах
населених місць”, який відбувся 19 квітня 2021 року.
8. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Правовий статус асоціацій
органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи”, який відбувся 14
червня 2021 року.
9. Про делегування представників Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до
складу робочої групи Комітету з питань правоохоронної діяльності з підготовки
законопроекту щодо посилення відповідальності за правопорушення вимог
законодавства у сфері містобудівної діяльності.
10. Про внесення змін до рішень Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від
18 грудня 2019 року щодо позаштатних консультантів Комітету та Громадської
ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при
Комітеті.
11. Про проект Житлового кодексу України, розробленого Міністерством
розвитку громад та територій України на виконання Указу Президента України
від 08.11.2019 № 837/2019 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та
зміцнення держави”.
V. 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 присутній 21 народний депутат України
– член Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
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Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої
зауваження та пропозиції до проекту порядку денного.
Очільник Комітету оголосив пропозицію – включити до порядку денного
засідання Комітету питання про включення до порядку денного п’ятої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання проекту Закону України про
великий Державний Герб України (реєстр. №5712 від 29.06.2021) із скороченням
строку внесення альтернативних законопроектів.
Пропозицію підтримано.
Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород
О.Корнієнко запропонував перенести на одне із наступних засідань Комітету
розгляд питання про призначення позачергових виборів Добропільського міського
голови Покровського району Донецької області.
Пропозицію підтримано.
Голова підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства
О.Літвінов запропонував перенести на одне із наступних засідань Комітету
розгляд питання про проект Закону України про дерадянізацію законодавства
України (реєстр. №4284, друге читання).
Пропозицію підтримано.
Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував
обговорити у розділі «Різне» питання про окремі положення Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» щодо державного
сертифікату про рівень володіння державною мовою.
Пропозицію підтримано.
Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо
прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням
висловлених пропозицій.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням
висловлених пропозицій.
На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України
– член Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 19 народних депутатів України;
«Не брали участі у голосуванні» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
***
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. №5655, н.д.
О.Шуляк, А.Клочко та інші).
2. Проект Постанови про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації
права громадян на житло (реєстр. №5251, н.д. Г.Третьякова та інші).
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
3. Проект Закону про корінні народи України (реєстр. №5506, Президент
України, В.Зеленський).
ІІІ. Організаційні питання
4. Про включення до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання проекту Закону України про великий Державний Герб
України (реєстр. №5712 від 29.06.2021) із скороченням строку внесення
альтернативних законопроектів.
5. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Сучасний стан та проблеми
благоустрою в населених пунктах. Законодавче регулювання благоустрою в
об’єднаних територіальних громадах”, який відбувся 8 квітня 2021 року.
6. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Обговорення проблемних
питань просторового планування та містобудівної документації, проектування та
будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного забезпечення, методів
ефективного законодавчого регулювання нового будівництва в зонах охорони
пам’яток, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, історичних ареалах
населених місць”, який відбувся 19 квітня 2021 року.
7. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Правовий статус асоціацій
органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи”, який відбувся 14
червня 2021 року.
8. Про делегування представників Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до
складу робочої групи Комітету з питань правоохоронної діяльності з підготовки
законопроекту щодо посилення відповідальності за правопорушення вимог
законодавства у сфері містобудівної діяльності.
9. Про внесення змін до рішень Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від
18 грудня 2019 року щодо позаштатних консультантів Комітету та Громадської
ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при
Комітеті.
10. Про проект Житлового кодексу України, розробленого Міністерством
розвитку громад та територій України на виконання Указу Президента України
від 08.11.2019 № 837/2019 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та
зміцнення держави”.
ІV. Різне
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СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету О.Шуляк про проект
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. №5655, н.д. О.Шуляк,
А.Клочко та інші).
Доповідач поінформувала, що зазначений законопроект внесений з метою
забезпечення реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної
діяльності шляхом зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних
послуг, впровадження державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності
державними реєстраторами, публічності надання таких послуг, побудови прозорої
та ефективної системи містобудівного контролю і державного містобудівного
нагляду, застосування принципу альтернативності вибору органу з містобудівного
контролю, посилення контролю за самочинним будівництвом виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад, удосконалення норм про
відповідальність у сфері містобудування.
Законодавчим актом пропонується удосконалення питань, пов’язаних з
розробкою проектної документації на будівництво об’єкта та її експертизою,
запровадження державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності,
розмежування повноважень органів містобудівного контролю та містобудівного
нагляду, застосування принципу альтернативності вибору, за яким замовник
будівництва щодо низки об’єктів будівництва вправі сам обирати орган з
містобудівного контролю, розширення переліку інформації, яка накопичується у
Реєстрі будівельної діяльності, а також розширення переліку документів та дій,
які створюються та вчиняються з використанням такого реєстру, посилення
відповідальності суб’єктів містобудування за правопорушення у сфері
містобудівної діяльності, встановлення особливості проведення державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно без участі державного реєстратора.
Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію підкомітету з питань
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і
страхування у будівництві – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній
Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності"
(реєстр. № 5655 від 11.06.2021 року) та за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти його за основу.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; Міністр розвитку громад та територій України О.Чернишов;
експерт з місцевого економічного розвитку Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування «Асоціація міст України» Є.Шаповалов.
Членами Комітету було взято до відома, що:
- Міністерство розвитку громад та територій України підтримує позицію
щодо прийняття вказаного законопроекту за наслідками розгляду в першому
читанні за основу;
- Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціація
міст України" наведено ряд зауважень до законопроекту, сформованих за
результатами консультацій між органами місцевого самоврядування, які
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пропонується врахувати при підготовці законопроекту до другого читання
відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України;
- Будівельна палата України висловила позицію щодо підтримки проекту
Закону;
- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у
своєму висновку надало низку зауважень загального характеру щодо змісту
законопроекту в цілому та до окремих його положень.
Очільник Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного
п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
сфери містобудівної діяльності" (реєстр. № 5655);
- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери
містобудівної діяльності" (реєстр. № 5655) за наслідками розгляду в першому
читанні прийняти за основу;
- рекомендувати Верховній Раді України, зважаючи на необхідність
комплексного техніко-юридичного та редакційного доопрацювання проекту
Закону й узгодження окремих його положень з іншими положеннями
законодавства, врахувати при підготовці законопроекту до другого читання
відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України
пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або
суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту
та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому
читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту
(зокрема, щодо запропонованих проектом окремих понять (термінів);
повноважень відповідних суб’єктів щодо реалізації функцій містобудівного
контролю та нагляду; здійснення державної реєстрації прав у сфері містобудівної
діяльності тощо);
- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити
відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на
пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність
внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок
та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин
законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду
в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання
законопроекту;
- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України народного депутата України, Голову Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування А.Клочка.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного
п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
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сфери містобудівної діяльності" (реєстр. № 5655 від 11.06.2021 року), поданий
народними депутатами України О.Шуляк, А.Клочком, Р.Стефанчуком та іншими
народними депутатами України.
2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини
першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
сфери містобудівної діяльності" (реєстр. № 5655 від 11.06.2021 року), поданий
народними депутатами України О.Шуляк, А.Клочком, Р.Стефанчуком та іншими
народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти за основу.
3. Рекомендувати Верховній Раді України, зважаючи на необхідність
комплексного техніко-юридичного та редакційного доопрацювання проекту
Закону й узгодження окремих його положень з іншими положеннями
законодавства, врахувати при підготовці законопроекту до другого читання
відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України
пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або
суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту
та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому
читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту
(зокрема, щодо запропонованих проектом окремих понять (термінів);
повноважень відповідних суб’єктів щодо реалізації функцій містобудівного
контролю та нагляду; здійснення державної реєстрації прав у сфері містобудівної
діяльності тощо).
4. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити
відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на
пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність
внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок
та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин
законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду
в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання
законопроекту.
5. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України народного депутата України, Голову Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування А.Клочка.
На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України
– член Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
2.
СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Г.Третьякової про
проект Постанови Верховної Ради України про невідкладні заходи щодо
забезпечення реалізації права громадян на житло (реєстр. №5251, н.д.
Г.Третьякова та інші).
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Доповідач поінформувала присутніх, що метою проекту Постанови є збір
статистичної інформації, проведення комплексного (змістовного) аналізу стану
забезпечення громадян житлом, відображення відповідної динаміки руху
квартирних черг для подальшого розроблення урядової програми забезпечення
реалізації права громадян на житло.
Проектом Постанови передбачається доручити Кабінету Міністрів України
проведення комплексного аналізу стану забезпечення громадян житлом за
категоріями у розрізі областей, міст, об’єднаних територіальних громад, відомств,
а також в цілому по країні; кількості громадян, що перебувають у чергах; коштів,
необхідних для забезпечення громадян житлом з урахуванням середньої вартості
житла на відповідній території; середнього та максимального строку перебування
на обліку громадян; динаміки руху житлової черги по роках з 1991 року;
статистики отримання житла громадянами за останні 10 років.
Членами Комітету зазначено, що Кабінетом Міністрів України прийнято
постанову від 12 квітня 2021 р. № 366 "Про утворення міжвідомчої робочої групи
з питань сприяння забезпеченню житлом працівників бюджетних установ,
правоохоронних органів, військовослужбовців та інших категорій громадян", яка
має визначити шляхи, механізми і способи вирішення проблемних питань, що
виникають під час реалізації державної житлової політики щодо забезпечення
житлом
працівників
бюджетних
установ,
правоохоронних
органів,
військовослужбовців та інших категорій громадян.
Голова підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства
О.Літвінов оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Постанови Верховної Ради
України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на
житло" (реєстр. № 5251) та за наслідками розгляду прийняти його в цілому.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; народний депутат України Г.Третьякова; керівник експертної
групи з розробки та реалізації житлових програм Директорату соціального захисту
Міністерства у справах ветеранів України О.Недиба.
Членами Комітету було взято до відома, що:
- Міністерство розвитку громад та територій України підтримує проект
Постанови Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
реалізації права громадян на житло" (реєстр. № 5251) та відзначає, що її прийняття
дозволить зібрати статистичну інформацію щодо стану реалізації права громадян
на житло в державі, провести її аналіз та напрацювати програму дій Уряду з
вказаного питання;
- Міністерство соціальної політики України також зазначило про підтримку
проекту Постанови;
- Державна служба статистики України запропонувала виключити Держстат
із пункту 1 розділу І проекту Постанови у зв'язку з тим, що відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 р. № 238, адміністратором
та держателем Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, є Міністерство розвитку громад та територій, яке відповідає за
накопичення, збереження і захист даних, що містяться в даному реєстрі;
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- Міністерство фінансів України відмітило, що здійснення верифікації
отриманої інформації із відповідними державними реєстрами потребуватиме
додаткових коштів. Крім того, розроблення законопроектів та нормативноправових актів для забезпечення реалізації права громадян на житло, розробка
єдиного аналітичного формату, який дозволить оперативно і якісно
проаналізувати зібрану інформацію та проводити її моніторинг, також призведуть
до додаткових витрат, потребу в яких визначити на сьогодні немає можливості.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного
п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Постанови
Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації
права громадян на житло" (реєстр. № 5251);
- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації
права громадян на житло" (реєстр. № 5251) в цілому;
- у разі прийняття проекту Постанови з реєстр. № 5251 в цілому, Верховній
Раді України пропонується доручити Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при
підготовці тексту прийнятої Постанови для підпису Головою Верховної Ради
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України її техніко-юридичне доопрацювання;
- визначити співдоповідачем від Комітету при розгляді даного питання на
пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України,
голову підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства
О.Літвінова.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої
статті 23 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного п’ятої
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Постанови Верховної
Ради України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права
громадян на житло" (реєстр. № 5251).
2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації
права громадян на житло" (реєстр. № 5251) в цілому.
3. У разі прийняття проекту Постанови з реєстр. № 5251 в цілому, Верховній
Раді України пропонується доручити Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при
підготовці тексту прийнятої Постанови для підпису Головою Верховної Ради
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України її техніко-юридичне доопрацювання.
4. Визначити співдоповідачем від Комітету при розгляді даного питання на
пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України,
голову підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства
О.Літвінова.
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На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 21 народний депутат України;
«Утримався» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
3.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України С.Сейтхалілєва про проект Закону
України про корінні народи України (реєстр. №5506, Президент України,
В.Зеленський).
Доповідач поінформував, що метою законопроекту є визначення правового
статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне
володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що
належать до корінних народів України, що встановлені нормами міжнародного
права, а також передбачені в Конституції та законах України. Крім того
зазначається, що необхідність існування такого закону випливає з положень
пункту 3 частини першої статті 92 Конституції України, відповідно до якого права
корінних народів і національних меншин мають визначатися виключно законами
України.
У законопроекті надається визначення поняття «корінний народ України»
та відповідно до цього визначення пропонується встановити, що корінними
народами України є кримські татари, караїми, кримчаки.
С.Сейтахалілєв зазначив, що відповідно до положень законопроекту корінні
народи України та їх представники мають право колективно та індивідуально на
повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами,
визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав
людини, Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів та
в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, а також передбаченими у Конституції та законах України.
Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету –
рекомендувати Комітету вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної
Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних
відносин, визначеному головним з підготовки і опрацювання проекту Закону
України «Про корінні народи України» (реєстр. № 5506 від 18.05.2021),
рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому читанні
прийняти його за основу.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України С.Сейтхалілєв.
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Членами Комітету було взято до відома, шо:
- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
у висновку від 11 червня 2021 року підтримує, загалом, необхідність
законодавчого врегулювання прав корінних народів України. Поряд із цим до
поданого тексту висловлюється низка зауважень і пропозицій. Зокрема, щодо
неузгодженості деяких положень між собою та з нормами чинних законів,
декларативності та дискусійного характеру частини приписів, їх недостатньої
чіткості та визначеності тощо;
- Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені
М.І.Долішнього Національної академії наук України» звертає увагу на звуження в
законопроекті змісту поняття «корінний народ України» лише до трьох корінних
народів Автономної Республіки Крим та наголошує, що корінним (автохтонним,
первісним) народом України насамперед є українці, які становлять переважаючу
більшість населення країни. З метою уникнення неоднозначного трактування
окремих положень законопроекту пропонується у статті 1 навести розмежування
понять «корінний народ», «титульна нація» та «національна меншина»;
- Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи
Національної академії наук України у своєму висновку вказує на загальність
формулювань багатьох положень законопроекту, які за своїм змістом носять
декларативний характер;
- Національний інститут стратегічних досліджень зазначає про підтримку
поданого законопроекту.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій
у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, визначеному
головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України «Про корінні
народи України» (реєстр. № 5506 від 18.05.2021), рекомендувати Верховній Раді
України за наслідками розгляду у першому читанні прийняти його за основу;
- надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань прав
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій,
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних відносин.
Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 19 народних депутатів України;
«Утримався» – 1 народний депутат України;
«Не брали участі у голосуванні» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування В.Безгін запропонував вважати за доцільне
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запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій,
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних відносин, визначеному головним з
підготовки і опрацювання проекту з реєстр. № 5506, рекомендувати Верховній
Раді України за наслідками розгляду у першому читанні прийняти його за основу
та в цілому як Закон.
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій
у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, визначеному
головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України «Про корінні
народи України» (реєстр. № 5506 від 18.05.2021), рекомендувати Верховній Раді
України за наслідками розгляду у першому читанні прийняти його за основу та в
цілому як Закон.
2. Надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань
прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 18 народних депутатів України;
«Утримався» – 1 народний депутат України;
«Не брали участі у голосуванні» – 3 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 включення до порядку денного
п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проекту Закону України
про великий Державний Герб України (реєстр. №5712 від 29.06.2021) із
скороченням строку внесення альтернативних законопроектів.
Доповідач повідомив присутнім, що законопроект внесений з метою
законодавчого врегулювання питань опису, порядку використання та правового
захисту великого Державного Герба України.
Законопроектом визначається опис, порядок і вимоги стосовно
використання зображення великого Державного Герба України, а також питання
шанування та відповідальності за порушення вимог щодо порядку його
використання.
Голова підкомітету О.Корінєко оголосив пропозицію підкомітету –
запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України включити до
порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект
Закону України про великий Державний Герб України (реєстр. №5712), внесений
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Президентом України та визначений ним як невідкладний, та відповідно до статті
101 Регламенту Верховної України скоротити наполовину строк внесення
альтернативних законопроектів.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного
п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України
про великий Державний Герб України (реєстр. №5712), внесений Президентом
України та визначений ним як невідкладний, та відповідно до статті 101
Регламенту Верховної України скоротити наполовину строк внесення
альтернативних законопроектів;
- направити даний Висновок Голові Верховної Ради України Д.Разумкову.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 93 Регламенту Верховної Ради включити до порядку денного п’ятої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України про великий
Державний Герб України (реєстр. №5712), внесений Президентом України та
визначений ним як невідкладний, та відповідно до статті 101 Регламенту
Верховної України скоротити наполовину строк внесення альтернативних
законопроектів.
2. Направити даний Висновок Голові Верховної Ради України Д.Разумкову.
На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 17 народних депутатів України;
«Утримались» – 6 народних депутатів України.
Рішення прийнято.
***
Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про відсутність на
засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію – визначити секретарем
засідання Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів,
референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко.
Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 15 народних депутатів України;
«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України.
Пропозицію підтримано.
***
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5.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань містобудування,
благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар про
Рекомендації круглого столу Комітету “Сучасний стан та проблеми благоустрою
в населених пунктах. Законодавче регулювання благоустрою в об’єднаних
територіальних громадах”, який відбувся 8 квітня 2021 року.
Доповідач повідомила, що 8 квітня 2021 року Комітет спільно з
Міністерством розвитку громад та територій України, асоціаціями органів
місцевого самоврядування, німецько-українським проектом «Інтегрований
розвиток міст в Україні» провів круглий стіл на тему: «Сучасний стан та проблеми
благоустрою в населених пунктах. Законодавче регулювання благоустрою в
об’єднаних територіальних громадах».
Значна увага була приділена обговоренню питань щодо утримання,
збереження, відновлення зелених насаджень та здійснення контролю за їх
видаленням. Зокрема, були висловлені пропозиції щодо напрацювання
законодавчих ініціатив по формуванню органами місцевого самоврядування
зеленого кадастру та реєстру зелених насаджень, як різновиду комунального
майна громади, із визначенням вартості зелених насаджень, встановленням
переліку територій, для яких слід запроваджувати такий реєстр.
Учасники заходу відмітили необхідність унормування асортименту зелених
насаджень в населених пунктах для різних об’єктів благоустрою, а також
доцільність визначення рекомендованих стандартів і переліків рослин та типів
посадкового матеріалу в залежності від кліматичних особливостей населеного
пункту, технічних вимог висадки зелених насаджень тощо.
За наслідками обговорення на круглому столі були сформовані
Рекомендації.
Голова підкомітету Г.Бондар оголосила пропозицію підкомітету –
запропонувати Комітету:
- схвалити Рекомендації круглого столу у Комітеті Верховної Ради України
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування на тему: "Сучасний стан та проблеми благоустрою в
населених пунктах. Законодавче регулювання благоустрою в об’єднаних
територіальних громадах";
- утворити робочу групу для розробки законопроекту щодо вдосконалення
сфери благоустрою населених пунктів в межах територіальних громад;
- призначити співголовами Робочої групи народного депутата України,
голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин
у межах територій забудови Г. Бондар, народного депутата України, Голову
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування А. Клочка.
Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад,
надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу;
- залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України,
представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади,
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а також асоціацій, об’єднань, неурядових організацій, науковців, експертів у сфері
благоустрою та озеленення;
- надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Кабінету Міністрів
України, Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству
юстиції України, асоціаціям органів місцевого самоврядування;
- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозиції, що були
озвучені головою підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних
відносин у межах територій забудови Г.Бондар про Рекомендації круглого столу
Комітету “Сучасний стан та проблеми благоустрою в населених пунктах.
Законодавче регулювання благоустрою в об’єднаних територіальних громадах”.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити Рекомендації круглого столу у Комітеті Верховної Ради України
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування на тему: "Сучасний стан та проблеми благоустрою в
населених пунктах. Законодавче регулювання благоустрою в об’єднаних
територіальних громадах".
2. Утворити робочу групу для розробки законопроекту щодо вдосконалення
сфери благоустрою населених пунктів в межах територіальних громад.
2.1. Призначити співголовами Робочої групи народного депутата України,
голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин
у межах територій забудови Г. Бондар, народного депутата України, Голову
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування А. Клочка.
Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад,
надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу.
2.2. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України,
представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади,
а також асоціацій, об’єднань, неурядових організацій, науковців, експертів у сфері
благоустрою та озеленення.
3. Надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Кабінету Міністрів
України, Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству
юстиції України, асоціаціям органів місцевого самоврядування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 15 народних депутатів України;
«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
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6.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань містобудування,
благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар про
Рекомендації круглого столу Комітету “Обговорення проблемних питань
просторового планування та містобудівної документації, проектування та
будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного забезпечення, методів
ефективного законодавчого регулювання нового будівництва в зонах охорони
пам’яток, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, історичних ареалах
населених місць”, який відбувся 19 квітня 2021 року.
Доповідач повідомила, що Комітет провів 19 квітня 2021 року у режимі
відеоконференції на платформі ZOOM круглий стіл з обговорення проблемних
питань просторового планування та містобудівної документації, проектування та
будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного забезпечення, методів
ефективного законодавчого регулювання нового будівництва в зонах охорони
пам’яток, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, історичних ареалах
населених місць.
Учасники круглого столу в ході дискусій обговорили актуальні питання
розроблення містобудівної документації, проблеми реалізації та неузгодженості
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
планування використання земель", повноваження органів місцевого
самоврядування з питань просторового розвитку територій, фінансування
розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальної
громади, визначення вартості розроблення містобудівної документації.
В цілому учасниками було підтримано необхідність подальшої роботи над
удосконаленням містобудівного законодавства в частині питань просторового
планування та містобудівної документації.
За наслідками обговорення на круглому столі були сформовані
Рекомендації.
Голова підкомітету Г.Бондар оголосила пропозицію підкомітету –
запропонувати Комітету схвалити Рекомендації круглого столу у Комітеті
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на тему:
"Обговорення проблемних питань просторового планування та містобудівної
документації, проектування та будівництва об’єктів соціальної сфери та
інженерного забезпечення, методів ефективного законодавчого регулювання
нового будівництва в зонах охорони пам’яток, буферних зонах об’єктів
всесвітньої спадщини, історичних ареалах населених місць".
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: "Обговорення проблемних питань
просторового планування та містобудівної документації, проектування та
будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного забезпечення, методів
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ефективного законодавчого регулювання нового будівництва в зонах охорони
пам’яток, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, історичних ареалах
населених місць";
- надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Кабінету Міністрів
України, Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству
культури та інформаційної політики України, Державній службі України з питань
геодезії, картографії та кадастру, асоціаціям органів місцевого самоврядування;
- 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: "Обговорення проблемних питань
просторового планування та містобудівної документації, проектування та
будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного забезпечення, методів
ефективного законодавчого регулювання нового будівництва в зонах охорони
пам’яток, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, історичних ареалах
населених місць".
2. Надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Кабінету Міністрів
України, Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству
культури та інформаційної політики України, Державній службі України з питань
геодезії, картографії та кадастру, асоціаціям органів місцевого самоврядування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
7.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про Рекомендації
круглого столу Комітету “Правовий статус асоціацій органів місцевого
самоврядування: проблеми та перспективи”, який відбувся 14 червня 2021 року.
Доповідач поінформував присутніх, що під час круглого столу було
обговорено практики та перспективи асоціацій органів місцевого самоврядування
в Україні, проаналізована поточна діяльність асоціацій, визначено проблеми та
перспективи розвитку інституту асоціювання, заслухано міжнародний досвід
діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування.
За наслідками обговорення на круглому столі були сформовані
Рекомендації.
Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету –
запропонувати Комітету схвалити Рекомендації круглого столу в Комітеті
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
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самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на тему: “Правовий
статус асоціацій органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи”.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- схвалити Рекомендації круглого столу в Комітеті Верховної Ради України
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування на тему: “Правовий статус асоціацій органів
місцевого самоврядування: проблеми та перспективи”;
- направити Рекомендації всім зацікавленим сторонам для врахування
висловлених у ході обговорення пропозицій щодо удосконалення правового
регулювання діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні з
метою посилення їх інституційної спроможності;
- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити Рекомендації круглого столу в Комітеті Верховної Ради України
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування на тему: “Правовий статус асоціацій органів
місцевого самоврядування: проблеми та перспективи”, (додаються).
2. Направити Рекомендації всім зацікавленим сторонам для врахування
висловлених у ході обговорення пропозицій щодо удосконалення правового
регулювання діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні з
метою посилення їх інституційної спроможності.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 13 народних депутатів України;
«Проти» – 1 народний депутат України;
«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
8.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування
представників Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу робочої
групи Комітету з питань правоохоронної діяльності з підготовки законопроекту
щодо посилення відповідальності за правопорушення вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності.
Очільник Комітету поінформував про звернення Комітету з питань
правоохоронної діяльності з пропозицією щодо участі народних депутатів
України – членів Комітету у робочій групі з напрацювання узгодженої концепції
та підготовки тексту законопроекту, предметом якого стане удосконалення
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положень Кримінального кодексу України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- делегувати до складу робочої групи при Комітеті з питань правоохоронної
діяльності з напрацювання узгодженої концепції та підготовки тексту
законопроекту, предметом якого стане удосконалення положень Кримінального
кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності представників Комітету;
- скерувати це рішення до Комітету з питань правоохоронної діяльності;
- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Делегувати до складу робочої групи при Комітеті з питань
правоохоронної діяльності з напрацювання узгодженої концепції та підготовки
тексту законопроекту, предметом якого стане удосконалення положень
Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог
законодавства у сфері містобудівної діяльності, наступних представників:
АЛІКСІЙЧУКА Олександра Васильовича – народного депутата України,
члена Комітету;
БОНДАР Ганну Вячеславівну – народного депутата України, голову
підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах
територій забудови;
БОЧАРОВУ Олену Василівну – головного консультанта секретаріату
Комітету;
ДУНДУ Олега Андрійовича – народного депутата України, голову
підкомітету з питань будівництва та проектування;
КЛОЧКА Андрія Андрійовича – народного депутата України, Голову
Комітету;
ПЛАЧКОВУ Тетяну Михайлівну – народного депутата України, члена
Комітету;
ШУЛЯК Олену Олексіївну – народного депутата України, Заступника
Голови Комітету;
ЮНАКОВА Івана Сергійовича – народного депутата України, голову
підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві,
виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі.
2. Скерувати це рішення до Комітету з питань правоохоронної діяльності.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів
України – членів Комітету.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 14 народних депутатів України;
«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
9.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення змін до
рішень Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування від 18 грудня 2019 року щодо
позаштатних консультантів Комітету та Громадської ради з питань
містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті.
Очільник Комітету повідомив, що ним та головою підкомітету з питань
організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнком були внесені
пропозиції щодо включення Климчук М.М. до складу Громадської ради з питань
містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті та
щодо Єременко А.С. на позаштатного консультанта Комітету.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію щодо
включення Климчук М.М. до складу Громадської ради з питань містобудування,
архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування.
Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 12 народних депутатів України;
«Утримався» – 1 народний депутат України;
«Не брали участі у голосуванні» – 2 народні депутати України.
Пропозицію підтримано.
Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію щодо
кандидатури Єременко А.С. на позаштатного консультанта Комітету Верховної
Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування і скерувати відповідне подання від
Комітету до в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України.
Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 13 народних депутатів України;
«Утримався» – 1 народний депутат України;
«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України.
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Пропозицію підтримано.
Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію:
- виключити зі складу позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування Пітцика М.В у зв’язку із смертю;
- внести відповідні зміни до додатків до рішень Комітету від 18 грудня 2019
року «Про позаштатних консультантів Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та
«Про утворення Громадської ради з питань містобудування, архітектури,
будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування»
(Протокол № 15);
- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати пропозицію щодо включення Климчук М.М. до складу
Громадської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової
політики при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
2. Виключити зі складу позаштатних консультантів Комітету Верховної
Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування Пітцика М.В у зв’язку із смертю.
3. Підтримати пропозицію щодо кандидатури Єременко А.С. на
позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування і скерувати відповідне подання від Комітету до в.о. Керівника
Апарату Верховної Ради України.
4. Внести відповідні зміни до додатків до рішень Комітету від 18 грудня
2019 року «Про позаштатних консультантів Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування» та «Про утворення Громадської ради з питань містобудування,
архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування» (Протокол № 15).
5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
10.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та територій
України Н.Хоцянівської про проект Житлового кодексу України, розробленого
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Міністерством розвитку громад та територій України на виконання Указу
Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення держави”.
Доповідач поінформувала присутніх про основні положення проекту
Житлового кодексу України, розробленого Міністерством розвитку громад та
територій України на виконання Указу Президента України від 08.11.2019 №
837/2019 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”,
зокрема відзначивши, що даний проект:
- урегульовує правовідносини, що виникають під час реалізації громадянами
України своїх конституційних прав на житло;
- удосконалює
здійснення
права
власності
співвласниками
у
багатоквартирному будинку;
- систематизує
законодавство
щодо
об’єднання
співвласників
багатоквартирного будинку;
- приводить у відповідність сучасним європейським нормам та стандартам
проживання у гуртожитках та функціонування житлово будівельних
кооперативів;
- вводить державний реєстр багатоквартирних житлових будинків;
- запроваджує оцінку відповідності (сертифікація діяльності) управління
багатократними житловими будинками;
- формує правові засади створення фонду орендного житла в Україні;
- закріплює державний контроль і нагляд у житловій сфері та
відповідальність за порушення житлового законодавства.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України
Н.Хоцянівська.
Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома інформацію
заступника Міністра розвитку громад та територій України Н.Хоцянівської про
проект Житлового кодексу України, розробленого Міністерством розвитку громад
та територій України на виконання Указу Президента України від 08.11.2019 №
837/2019 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”.
Інформацію взято до відома.
***
Різне
***
Очільник Комітету повідомив присутнім, що до Комітету надійшов лист
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація
районних та обласних рад» із запрошенням членів Комітету взяти участь у Зборах
Асоціації, присвячених темі «Проблемні питання фінансового забезпечення
районних рад». На заході планується обговорити кризову ситуацію, що склалася
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у діяльності районних рад та окреслити шляхи її подолання. Захід відбудеться 2
липня у м. Києві.
Також Голова Комітету поінформував, що до Комітету надійшло
запрошення від Асоціації об’єднаних територіальних громад взяти участь у
Всеукраїнському з’їзді територіальних громад, який відбудеться 7 липня у місті
Києві.
Основні теми для обговорення:
- Конституційне
закріплення
результатів
реформи
місцевого
самоврядування; нова редакція закону про місцеве самоврядування в Україні; нова
редакція закону про службу в органах місцевого самоврядування та ін.
- Підходи до розмежування повноважень між рівнями місцевого
самоврядування та органами державної влади, ресурсне забезпечення
повноважень
- Нові відносини між місцевим самоврядуванням та державою. Роль
асоціацій органів місцевого самоврядування.
Голова Комітету А.Клочко запропонував народним депутатам Україничленам Комітету розглянути можливість взяти участь у вказаних заходах.
Інформацію взято до відома.
Голова Комітету повідомив, що до Комітету надійшов лист від шведськоукраїнського Проекту «Підтримка децентралізації в Україні» щодо проведення
гендерного моніторингу комунікаційних каналів інтернет-ресурсів нашого
Комітету.
Метою зазначеного моніторингу є визначення рівня дотримання гендерної
чутливості комунікації, що здійснюється через інтернет-ресурси Комітету (вебсайт Комітету та офіційну сторінку Комітету в соціальній мережі «Facebook»).
Очільник Комітету відзначив, що дана ініціатива є слушною та сприятиме
прозорості та відкритості роботи Комітету, повноті та коректності відображення
інформації на інтернет-ресурсах Комітету. Водночас дотримання гендерної
чутливості в комунікаціях допоможе створити сприятливі умови для покращення
сприйняття питання ґендерної рівності в суспільстві, популяризації серед різних
цільових аудиторій нетерпимості до усіх форм дискримінації, подолання
усталених стереотипів стосовно ґендерних ролей.
А.Клочко поінформував, що Комітетом підготовлено відповідного листа –
згоду на проведення зазначеного моніторингу, який буде скеровано найближчим
часом до партнерів Комітету.
Інформацію взято до відома.
Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський поінформував, що 16
липня 2021 року набуває чинності низка норм Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної» зокрема, щодо державного
сертифікату про рівень володіння державною мовою.
Р.Лозинський зазначив, що з 2017 року по 2019 рік був інший процес
атестації, ніж передбачений на сьогодні і 92 тисячі громадян вже успішно склали
іспит у цей період і отримали посвідчення про вільне володіння державною
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мовою, і ще 110 тисяч отримали такі посвідчення на підставі відмінних оцінок в
документі про освіту державного зразка.
Враховуючи вказане Р.Лозинський відзначив необхідність у запроваджені
перехідного періоду із можливістю подавати і посвідчення про вільне володіння
державною мовою і державні сертифікати про рівень володіння державною мовою
при проходженні конкурсу на посади державної служби.
Перший заступник Голови Комітету запропонував звернутися до Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної комісії зі
стандартів державної мови щодо з’ясування їхньої позиції із вказаного питання.
Пропозицію підтримано, інформацію взято до відома.
Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський поінформував, що 23
червня 2021 року на платформі Львівської обласної державної адміністрації було
проведено круглий стіл щодо стану, проблем та перспектив пам’яткоохоронної
галузі.
Р.Лозинський запропонував народним депутатам України- членам Комітету
ознайомитися із матеріалами вказаного круглого столу.
Інформацію взято до відома.

Голова Комітету

______________

А.КЛОЧКО

Секретар Комітету

______________

Д.ІСАЄНКО

За Секретаря Комітету

______________

А.ЗАГОРУЙКО
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ
30 червня 2021 року
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. №5655, н.д.
О.Шуляк, А.Клочко та інші).
2. Проект Постанови про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації
права громадян на житло (реєстр. №5251, н.д. Г.Третьякова та інші).
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
3. Проект Закону про корінні народи України (реєстр. №5506, Президент
України, В.Зеленський).
ІІІ. Організаційні питання
4. Про включення до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання проекту Закону України про великий Державний Герб
України (реєстр. №5712 від 29.06.2021) із скороченням строку внесення
альтернативних законопроектів.
5. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Сучасний стан та проблеми
благоустрою в населених пунктах. Законодавче регулювання благоустрою в
об’єднаних територіальних громадах”, який відбувся 8 квітня 2021 року.
6. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Обговорення проблемних
питань просторового планування та містобудівної документації, проектування та
будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного забезпечення, методів
ефективного законодавчого регулювання нового будівництва в зонах охорони
пам’яток, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, історичних ареалах
населених місць”, який відбувся 19 квітня 2021 року.
7. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Правовий статус асоціацій
органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи”, який відбувся 14
червня 2021 року.
8. Про делегування представників Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до
складу робочої групи Комітету з питань правоохоронної діяльності з підготовки
законопроекту щодо посилення відповідальності за правопорушення вимог
законодавства у сфері містобудівної діяльності.
9. Про внесення змін до рішень Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від
18 грудня 2019 року щодо позаштатних консультантів Комітету та Громадської
ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при
Комітеті.
10. Про проект Житлового кодексу України, розробленого Міністерством
розвитку громад та територій України на виконання Указу Президента України
від 08.11.2019 № 837/2019 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та
зміцнення держави”.
ІV. Різне

