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Громадської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової 

політики при Комітеті; 
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Любченко П.М. – Член Центральної виборчої комісії; 

Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Поворозник М.Ю. – перший заступник голови Київської міської 

державної адміністрації; 

Руденко С.В. – заступник начальника управління - начальник відділу 

регулювання земельних відносин Управління регулювання аграрних ресурсів 
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пам’яті; 
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європейської інтеграції. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України 

«Про місто Київ - столицю України» (реєстр. №2143-3) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України “Про всеукраїнський референдум” (реєстр. №5875, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

3. Проект Закону про внесення змін до пункту 10 Розділу V Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення права 

територіальних громад на охорону здоров'я та медичну допомогу (реєстр. 

№5334, н.д. С.Гривко). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, 

незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, спеціальних 

майнових прав на такі об'єкти (реєстр. №5638, н.д. О.Шуляк, В.Іванов, 
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А.Клочко, Д.Ісаєнко, М.Саврасов, А.Стріхарський, Т.Плачкова, О.Аліксійчук, 

В.М’ялик та інші). 

ІІІ. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

5. Про призначення позачергових виборів Успенівського сільського 

голови Білгород-Дністровського району Одеської області. 

ІV. Питання адміністративно-територіального устрою 

6. Про перейменування села Новгородківка Мелітопольського району 

Запорізької області. 

7. Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської області. 

V. Організаційні питання 

8. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на листопад - грудень 2021 року. 

VІ. 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. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала обговорити у розділі 

«Різне» питання щодо залучення представника Національного агентства з 

питань запобігання корупції до роботи підкомітету з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у 

будівництві із доопрацювання законопроекту з реєстр. № 5655. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету В.Рубльов запропонував у розділі «Різне» обговорити 

питання про стан врахування пропозицій, поданих Комітетом до проекту 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

Пропозицію підтримано. 
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Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував змінити черговість розгляду 

питань порядку денного. 

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 присутні 22 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 *** 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним  

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України “Про всеукраїнський референдум” (реєстр. №5875, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

2. Проект Закону про внесення змін до пункту 10 Розділу V Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення права 

територіальних громад на охорону здоров'я та медичну допомогу (реєстр. 

№5334, н.д. С.Гривко). 

3. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України 

«Про місто Київ - столицю України» (реєстр. №2143-3) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, 

незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, спеціальних 

майнових прав на такі об'єкти (реєстр. №5638, н.д. О.Шуляк, В.Іванов, 

А.Клочко, Д.Ісаєнко, М.Саврасов, А.Стріхарський, Т.Плачкова, О.Аліксійчук, 

В.М’ялик та інші). 

ІІІ. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

5. Про призначення позачергових виборів Успенівського сільського 

голови Білгород-Дністровського району Одеської області. 

ІV. Питання адміністративно-територіального устрою 
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6. Про перейменування села Новгородківка Мелітопольського району 

Запорізької області. 

7. Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської області. 

V. Організаційні питання 

8. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на листопад - грудень 2021 року. 

VІ. Різне 

 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра юстиції України О.Банчука 

про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України у 

зв'язку з прийняттям Закону України “Про всеукраїнський референдум” 

(реєстр. №5875, КМУ, Д.Шмигаль). 

О.Банчук поінформував присутніх, що законопроектом пропонується 

внести зміни до законів України «Про політичні партії в Україні», «Про 

Державний реєстр виборців» з метою приведення положень цих законодавчих 

актів у відповідність до Закону України «Про всеукраїнський референдум», 

зокрема, в частині утворення політичними партіями фондів агітації щодо 

ініціативи проведення всеукраїнського референдуму, фондів всеукраїнського 

референдуму та подання фінансових звітів про надходження та використання 

коштів таких фондів, порядку складання попередніх та уточнених списків 

виборців. 

Водночас доповідач повідомив, що під час розробки законопроекту була 

допущена технічна помилка, внаслідок якої виникла невідповідність 

порівняльної таблиці законопроекту з реєстр. № 5875 до тексту цього 

законопроекту. Задля врегулювання вказаної розбіжності Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України було надіслано до Верховної Ради України лист із 

виправленою порівняльною таблицею до законопроекту. 

Голова Комітету А.Клочко зазначив, що на момент розгляду питання до 

Комітету не надходив вказаний лист. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету; заступник Міністра юстиції України О.Банчука. 

 

З метою з’ясування питання Заступник Голови Комітету, голова 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко запропонувала перенести розгляд даного питання на 

одне із наступних засідань Комітету.  

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Пропозицію підтримано. 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект 

Закону України про внесення змін до пункту 10 Розділу V Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення права територіальних 

громад на охорону здоров'я та медичну допомогу (реєстр. №5334, н.д. 

С.Гривко). 

Доповідач поінформував, що законопроектом пропонується доповнити 

пункт 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» положеннями, відповідно до яких 

передбачити можливість передачі комунальних закладів охорони здоров’я, які 

перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

певного району та задовольняють потреби жителів декількох територіальних 

громад, до комунальної власності виключно територіальної громади, 

розташованої на території відповідного району, ліквідованого Верховною 

Радою України (за зверненням територіальної громади), незалежно від 

територіального розташування закладу охорони здоров’я, або відповідної 

області за зверненням обласної ради. У разі передачі закладу охорони здоров’я 

до комунальної власності територіальної громади органи місцевого 

самоврядування відповідної громади зобов’язані забезпечити функціонування 

такого закладу та доступ жителів інших територіальних громад ліквідованого 

району до послуг закладу. Фінансове забезпечення такого комунального 

закладу охорони здоров’я вирішуватиметься шляхом надання міжбюджетних 

трансфертів між бюджетами територіальних громад. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до пункту 10 Розділу V Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення права територіальних 

громад на охорону здоров'я та медичну допомогу (реєстр. № 5334), внесений 

народним депутатом України С.Гривком, за наслідками розгляду в першому 

читанні відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Комітет з питань бюджету за наслідками розгляду законопроекту 

дійшов висновку, що законопроект матиме вплив на показники місцевих 

бюджетів (може призвести до збільшення видатків). Крім того, у висновку 

звертається увага на відсутність фінансово-економічного обґрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) до пропонованого проекту всупереч 

вимогам частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України. 
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- Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу у 

висновку до законопроекту 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. 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» у своєму висновку висловлює низку зауважень до законопроекту 

та пропонує за результатами розгляду у першому читанні його відхилити. 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України висловлює низку зауважень до поданого законопроекту. Так, на думку 

фахівців Управління, у тексті законопроекту не визначений порядок здійснення 

організаційних заходів щодо передачі майна при наявності відповідних підстав, 

їх зміст тощо. Експерти Управління відзначають, що не є чітко зрозумілим, у 

яких випадках комунальні заклади охорони здоров’я передаватимуться до 

комунальної власності іншої територіальної громади, а в яких до комунальної 

власності області. У висновку звертається увага на використання некоректного 

терміну «комунальна власність області», адже виходячи зі змісту статті 142 

Конституції України об’єктами комунальної власності є майно територіальних 

громад сіл, селищ, міст, тоді як обласні та районні ради здійснюють лише 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст. Також вказується на існування законодавчої прогалини щодо здійснення 

районними, обласними радами правомочностей з управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст. У зв’язку з цим 

наголошується на необхідності законодавчої регламентації вказаних питань. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до пункту 10 Розділу V Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення права територіальних громад на 

охорону здоров'я та медичну допомогу (реєстр. № 5334 від 05.04.2021), 

внесений народним депутатом України С.Гривком, за наслідками розгляду в 

першому читанні відхилити; 

- співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

зазначеного питання визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна. 

 

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 пункту 10 Розділу V Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення права територіальних 

громад на охорону здоров'я та медичну допомогу (реєстр. № 5334 від 
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05.04.2021), внесений народним депутатом України С.Гривком, за наслідками 

розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

зазначеного питання визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про повторний 

розгляд у другому читанні проекту Закону України «Про місто Київ - столицю 

України» (реєстр. №2143-3) із зауваженнями Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України. 

Доповідач поінформував, що при підготовці законопроекту до другого 

читання Комітетом враховані зауваження Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України та пропозиції Ради Європи з метою 

відновлення в місті Києві повноцінного місцевого самоврядування. 

Положеннями законопроекту, зокрема, передбачено: 

- чітке розмежування повноважень Київської міської ради та Київської 

міської державної адміністрації; 

- Київська міська та районні в місті Києві ради мають власні виконавчі 

органи, які утворюються відповідно Київською міською радою та районними в 

місті Києві радами; 

- виконавчий комітет Київської міської ради очолює Київський міський 

голова, виконавчі комітети районних у місті Києві рад очолюють голови 

відповідних рад; 

- особливістю здійснення державної виконавчої влади у місті Києві є 

здійснення Київською міською державною адміністрацією повноважень із 

забезпечення законності в діяльності Київської міської та районних у місті 

Києві рад, їхніх виконавчих органів, Київського міського голови, забезпечення 

реалізації державних програм та прийняття рішень щодо об’єктів 

загальнодержавного значення та/або державної форми власності на території 

міста Києва, а також здійснення повноважень із забезпечення координації та 

законності в діяльності відповідних територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади на території міста Києва, визначених Законом 

України «Про місцеві державні адміністрації»; 
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- перелік та межі районів у місті Києві встановлюються Кабінетом 

Міністрів України за поданням Київської міської ради з врахуванням 

пропозицій відповідних районних у місті Києві рад та результатів громадського 

обговорення; 

- бюджет міста Києва складається з міського бюджету міста Києва та 

бюджетів районів у місті Києві, Київська міська рада здійснює розмежування 

видатків між міським бюджетом та бюджетами районів у місті на основі 

принципу субсидіарності. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду поправок 

та пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій 

України  В.Негода; Голова Київської міської державної адміністрації, 

Київський міський голова В.Кличко; заступник Київського міського голови – 

секретар Київської міської ради В.Бондаренко; виконавчий директор 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» О.Слобожан. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував врахувати поправку за № 330. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану 

пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував врахувати частково поправку 

за № 306. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
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Голова підкомітету В.Безгін запропонував у Прикінцевих та перехідних 

положеннях, що встановлюють доручення Кабінету Міністрів України, 

передбачити для їх виконання строк у шість місяців. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану 

пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував у статті, яка визначає 

повноваження Голови Київської міської державної адміністрації передбачити 

положення такого змісту: «Голова Київської міської державної адміністрації 

та/або уповноважені ним заступники голови Київської міської державної 

адміністрації, керівники структурних підрозділів її апарату можуть брати 

участь у засіданнях Київської міської ради та районних у місті Києві рад  з 

розгляду питань, пов’язаних із реалізацією  повноважень  Київської  міської  

державної  адміністрації, висловлювати свої зауваження та пропозиції». 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану 

пропозицію. 

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. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував врахувати нові пропозиції за 

№№ 16, 40, 112, 114, 123, 181, 193, 212, 235, 261, 263, 600, 612, 714, 717, 798, 

що не були предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні Комітету 15 

липня 2021 року. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію: 
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- врахувати раніше враховані частково, враховані редакційно та відхилені 

пропозиції за №№ 4, 11, 12, 56, 59, 122, 128, 133, 150, 161, 165, 167, 173, 227, 

245, 254, 271, 275, 280, 292, 293, 304, 314, 320, 341, 354, 375, 389, 408, 412, 431, 

434, 440, 451, 457, 460, 466, 481, 485, 486, 493, 495, 497, 502, 503, 511, 543, 556, 

573, 574, 588, 590, 593, 615, 619, 620, 625, 626, 629, 637, 639, 662, 716, 725, 743, 

755; 

- врахувати редакційно раніше враховані, враховані частково та відхилені 

пропозиції за №№ 3, 5-8, 13, 14, 25, 26, 31-33, 41, 54, 55, 63, 71, 75-78, 95, 99, 

111, 197, 198, 207, 243, 246, 248, 250, 253, 266, 544-547, 549, 550, 554, 565, 610, 

627; 

- врахувати частково раніше враховані, враховані редакційно та відхилені 

пропозиції за №№: 37, 42, 116, 119, 183, 203-205, 751; 

- відхилити раніше враховані, враховані частково та враховані редакційно 

пропозиції за №№ 19, 22, 39, 47, 48, 51-53, 60, 61, 70, 72-74, 80, 88, 97, 98, 100, 

101, 103, 106, 120, 124, 125, 129-131, 135-138, 140-144, 146, 148, 149, 152, 153, 

156, 160, 162, 169, 171, 174, 176, 177, 179, 200, 201, 209, 211, 213, 216-218, 226, 

229, 230, 241, 242, 244, 251, 255, 257, 259, 264, 273, 277-179, 281-284, 288, 296, 

303, 322, 339, 340, 342-244, 246, 350, 355, 356, 359, 360, 380, 384, 391, 392, 394, 

396, 398-400, 405, 406. 410, 411, 414-416, 420, 421, 427, 436, 437, 444-446, 448, 

449, 453, 458, 461-463, 469, 474, 475, 477, 480, 486, 487, 489, 492, 494, 496, 498-

501, 507, 514, 516-518, 523, 533, 559, 562, 564, 567, 572, 575, 585, 586, 589, 591, 

594, 596, -598, 603, 614, 628, 631-633, 635, 641. 648-650, 653-657, 663, 666, 718-

720, 728-731, 734, 736, 742, 744, 745, 750, 754, 756, 758, 759, 762-765, 797, 799, 

800, 802-805, 811, 815, 821, 823, 837-839, 841, 899, 908, 913, 914. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Очільник Комітету запропонував доручити підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування спільно 

із секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної таблиці до 

проекту Закону з реєстр. № 2143-3 відповідно до ухвалених висновків Комітету 

щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради 

України в другому читанні. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої 

статті 117, частини шостої статті 118, пункту 3 частини першої статті 123 

Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду в другому 
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читанні проекту Закону України про місто Київ – столицю України (реєстр. № 

2143-3), прийняти його в другому читанні та в цілому з врахуванням 

пропозицій народного депутата України В.Безгіна, поданих з метою врахування 

зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України; 

- у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 2143-3 в другому читанні та 

в цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису 

Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 1191 

Регламенту Верховної Ради України застосувати особливу процедуру розгляду 

даного законопроекту в другому читанні; 

- визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої 

статті 117, частини шостої статті 118, пункту 3 частини першої статті 123 

Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду в другому 

читанні проекту Закону України про місто Київ – столицю України (реєстр. № 

2143-3), прийняти його в другому читанні та в цілому з врахуванням 

пропозицій народного депутата України В.Безгіна, поданих з метою врахування 

зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

2. У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 2143-3 в другому читанні 

та в цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису 

Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 1191 

Регламенту Верховної Ради України застосувати особливу процедуру розгляду 

даного законопроекту в другому читанні. 

4. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету О.Шуляк про 

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, 

незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, спеціальних 

майнових прав на такі об'єкти (реєстр. №5638, н.д. О.Шуляк, В.Іванов, 

А.Клочко, Д.Ісаєнко, М.Саврасов, А.Стріхарський, Т.Плачкова, О.Аліксійчук, 

В.М’ялик та інші). 

Доповідач поінформувала, що метою законопроекту є забезпечення 

полегшення доступу населення до нового житла, зменшення податкового 

навантаження при наданні нового житла, створення прозорих, виважених і 

розумних умов для інвестування, пов’язаного з нерухомістю та її 

використанням, а також очищення галузі від можливого податкового 

шахрайства шляхом зміни порядку оподаткування операцій, пов’язаних із 

створенням і постачанням житлової нерухомості. 

Також законопроектом передбачається узгодити положення проекту 

Закону України про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, 

які будуть споруджені в майбутньому (реєстр. № 5091) з нормами Податкового 

кодексу України.  

Голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва 

А.Стріхарський оголосив пропозицію підкомітету – рекомендувати Комітету 

запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової 

та митної політики, визначеного головним з підготовки і опрацювання даного 

законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 

операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, незавершеного 

будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, спеціальних майнових прав на 

такі об'єкти (реєстр. № 5638), за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки і 

опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого 

майна, незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, 



 14 

спеціальних майнових прав на такі об'єкти (реєстр. № 5638), за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- надіслати даний Висновок Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки і 

опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого 

майна, незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, 

спеціальних майнових прав на такі об'єкти (реєстр. № 5638), за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Надіслати даний Висновок Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Успенівського 

сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області. 

Доповідач поінформувала, що до Верховної Ради України надійшло 

клопотання про призначення позачергових виборів Успенівського сільського 

голови Білгород-Дністровського району Одеської області у зв’язку з 

достроковим припиненням повноважень Успенівського сільського голови 

Гусєва Віктора Лаврентійовича за власним бажанням на підставі звернення з 

особистою заявою про складення повноважень голови. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України на підставі пункту 30 частини першої статті 85 Конституції 

України та відповідно до частини першої статті 5, частини третьої статті 194, 

частини першої статті 195 Виборчого кодексу України призначити позачергові 

вибори Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району 

Одеської області на неділю 27 березня 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 
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- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Успенівського сільського голови 

Білгород-Дністровського району Одеської області на неділю 27 березня 2022 

року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Успенівського сільського 

голови Білгород-Дністровського району Одеської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської 

області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання народному депутату України, Заступнику Голови 

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

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Успенівського сільського голови 

Білгород-Дністровського району Одеської області на неділю 27 березня 2022 

року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Успенівського сільського 

голови Білгород-Дністровського району Одеської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської 

області» в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання народному депутату України, Заступнику Голови 

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

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування села Новгородківка Мелітопольського району Запорізької 

області. 

Доповідач повідомив, що до Верховної Ради України надійшло подання 

Запорізької обласної ради щодо перейменування села Новгородківка 

Мелітопольського району Запорізької області на село Чехоград. 

Перейменування села Новгородківка ініційоване його жителями з метою 

повернення населеному пункту історичної назви.  

В.Безгін зазначив, що Інститут української мови НАН України відзначає, 

що з моменту заснування і до перейменування в 1946 році даний населений 

пункт мав назву «Чехоград». Нова назва «Новгородківка» штучна, мотивована 

словосполученням новий город і оформлена за аналогією до продуктивної 

словотвірної моделі ойконімів із присвійним суфіксом –ів-к-а.  З огляду на 

зазначене, Інститут рекомендує повернути населеному пункту історичну назву 

«Чехоград». 

Питання про перейменування села Новгородківка Мелітопольського 

району Запорізької області підтримане територіальною громадою на загальних 

зборах, погоджено відповідно до законодавства Семенівською сільською, 

Мелітопольською районною та Запорізькою обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Запорізької обласної ради щодо 

перейменування села Новгородківка Мелітопольського району Запорізької 

області на село Чехоград. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- підтримати подання Запорізької обласної ради щодо перейменування 

села Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області на село 

Чехоград та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Новгородківка 

Мелітопольського району Запорізької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування села Новгородківка Мелітопольського 

району Запорізької області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду цього питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіну. 

 УХВАЛИЛИ: 
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1. Підтримати подання Запорізької обласної ради щодо перейменування 

села Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області на село 

Чехоград та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Новгородківка 

Мелітопольського району Запорізької області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування села Новгородківка Мелітопольського 

району Запорізької області» прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду цього питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування села Латівка Одеського району Одеської області. 

Доповідач повідомив, що до Верховної Ради України надійшло подання 

Одеської обласної ради щодо перейменування села Латівка Одеського району 

Одеської області на село Міжлиманське. 

Перейменування села Латівка ініційовано його жителями у зв’язку із 

негативним сприйняттям діючої назви, яка була присвоєна населеному пункту 

Котовка (колишня назва села Латівка) відповідно до Постанови Верховної Ради 

України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів» на виконання вимог Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

Назва «Латівка» у мешканців села викликає негативну асоціацію у зв’язку з 

однойменною назвою місцевого кладовища. 

Питання про перейменування села Латівка Одеського району Одеської 

області підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, 

погоджено відповідно до законодавства Усатівською сільською та Одеською 

обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Одеської обласної ради щодо 

перейменування села Латівка Одеського району Одеської області на село 

Міжлиманське. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету; заступник голови Українського інституту 

національної пам’яті В.Тиліщак. 

 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- підтримати подання Одеської обласної ради щодо перейменування села 

Латівка Одеського району Одеської області на село Міжлиманське та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Латівка Одеського району Одеської області»; 

 -рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської 

області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду цього питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіну.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Одеської обласної ради щодо перейменування 

села Латівка Одеського району Одеської області на село Міжлиманське та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести 

на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської 

області» прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду цього питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

листопад - грудень 2021 року. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала перенести розгляд 

проекту Закону України про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого 

майна, які будуть споруджені в майбутньому (реєстр. №5091) на одне із 

засідань Комітету у 2022 році. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

листопад - грудень 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 на 

листопад - грудень 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 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк поінформувала присутніх, що у 

Комітеті опрацьовується висновок Національного агентства з питань 

запобігання корупції про проведення антикорупційної експертизи до 

прийнятого Верховною Радою України в першому читанні 1 липня 2021 року 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655), 

поданого народними депутатами України О.Шуляк, А.Клочком, Р.Стефанчуком 

та іншими народними депутатами України. 
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З метою усунення виявлених корупціогенних факторів шляхом 

врахування в остаточній редакції законопроекту рекомендацій, наданих 

Національним агентством з питань запобігання корупції, О.Шуляк 

запропонувала звернутися від Комітету до Національного агентства з питань 

запобігання корупції із пропозицією щодо залучення їх представника до роботи 

підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у будівництві із доопрацювання 

законопроекту з реєстр. № 5655. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

Голова підкомітету з питань регіонального розвитку та місцевих 

бюджетів В.Рубльов поінформував присутніх про стан врахування пропозицій, 

поданих Комітетом до проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2022 рік». 

Доповідач зазначив, що Комітетом було скеровано до Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету згідно з частиною першою статті 156 

Регламенту Верховної Ради України 41 пропозицію до проекту Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік», із яких 12 було частково 

враховано. 

Зокрема, у проекті передбачено видатки по 1 мільярду грн. на програму 

«Питна вода» та на субвенцію на боротьбу з COVID-19 для закладів загальної 

середньої освіти. 

Крім того Уряду доручено розглянути можливість:  

збільшити обсяг коштів на освітню субвенцію та на фінансування 

Програми державних гарантій медичного обслуговування населення; 

передбачити кошти для субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення інфраструктури безпеки життєдіяльності населення в 

територіальних громадах (Центри безпеки), створення інфраструктури 

індустріальних парків, виплату ветеранам війни грошової допомоги, 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження, на рівні 100% обсягу відповідного 

збору;  

передбачити Міністерству розвитку громад та територій України кошти 

для впровадження в промислову експлуатацію та розвитку Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва, супроводження програмного 

забезпечення, технічного і технологічного забезпечення системи. 

Крім того, В.Рубльов звернув увагу на передбачене зменшення розміру 

ДФРР на 6 млрд грн (з 11,2 млрд грн). При цьому, для Міністерства фінансів 

України, як головного розпорядника коштів, планується передбачити 

субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій у сумі 6 млрд грн і для розгляду проектних заявок, 
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передбачається створення комісії, до складу якої включатимуться тільки члени 

Комітету з питань бюджету. 

Голова підкомітету В.Рубльов запропонував спільно попрацювати над 

зміною такої норми, запропонувавши визначити головним розпорядником 

коштів цієї субвенції – Міністерство розвитку громад та територій України та 

передбачити, що до складу комісії включатимуться члени Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

20 жовтня 2021 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним  

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України “Про всеукраїнський референдум” (реєстр. №5875, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

2. Проект Закону про внесення змін до пункту 10 Розділу V Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення права 

територіальних громад на охорону здоров'я та медичну допомогу (реєстр. 

№5334, н.д. С.Гривко). 

3. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України 

«Про місто Київ - столицю України» (реєстр. №2143-3) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, 

незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, спеціальних 

майнових прав на такі об'єкти (реєстр. №5638, н.д. О.Шуляк, В.Іванов, 

А.Клочко, Д.Ісаєнко, М.Саврасов, А.Стріхарський, Т.Плачкова, О.Аліксійчук, 

В.М’ялик та інші). 

ІІІ. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

5. Про призначення позачергових виборів Успенівського сільського 

голови Білгород-Дністровського району Одеської області. 

ІV. Питання адміністративно-територіального устрою 

6. Про перейменування села Новгородківка Мелітопольського району 

Запорізької області. 

7. Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської області. 

V. Організаційні питання 

8. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на листопад - грудень 2021 року. 

VІ. Різне 


