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Літвінов О.М., Лозинський Р.М., Поляк В.М., Плачкова Т.М., Рубльов В.В., 

Саврасов М.В., Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О., Юнаков І.С. 

Відсутні: Балога В.І., Качура О.А., Микиша Д.С., М'ялик В.Н. 

 

Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету  

Гарбуз Ю.П., Данилюк О.А., Маковський О.А.; головні консультанти  

Бочарова О.В., Дмитрук Л.В., Каніковська В.О., Кириленко О.В., Кирилюк Т.М., 

Коваленко В.М., Ляшко І.В., Падалко О.В., Пилявський Ю.О.; старший 

консультант Прітчіна С.Л. 
 

Запрошені: 

Величко О.В. – керівник Громадської організації «Разом проти корупції»; 

Гусаков В.М. – Віце-президент Національної спілки архітекторів України; 

Демська О.М. – Голова Національної комісії зі стандартів державної мови; 

Кирій А.О. – Заступник голови Архітектурної Палати Національної спілки 

архітекторів України; 

Козачок Я.В. – генеральний директор Директорату з питань регіональної 

політики Офісу Президента України; 
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Козловська Н.В. – заступник Міністра розвитку громад та територій 

України; 

Коломієць В.Р. – заступник Міністра юстиції України; 

Кремінь Т.Д. – Уповноважений із захисту державної мови; 

Кривонос С.Ю. – Голова Державної інспекції архітектури та 

містобудування України; 

Лабазюк С.П. – народний депутат України; 

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

Пижов О.М. – генеральний директор Директорату європейської інтеграції, 

бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України; 

Рогова В.Б. – заступник Міністра освіти і науки України; 

Руденко В.В. – начальник Головного управління архітектурно-

будівельного контролю та нагляду Міністерства розвитку громад та територій 

України; 

Слободяник І.Л. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад; 

Софієнко А.П. – керівник експертної групи з питань бюджетування 

директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик 

Міністра освіти і науки України; 

Халєєва А.П. – директор Директорату функціонального розвитку 

цифровізації Міністерства цифрової трансформації України; 

Цхакая Г. – представник Офісу простих рішень та результатів; 

Чуєва К.Є. – заступник Міністра культури та інформаційної політики 

України; 

Шаповалов Є.О. – експерт з місцевого економічного розвитку 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України»; 

Шемотюк О.В. – представник Національної спілки архітекторів України. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької області. 

2. Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Постанови Верховної Ради України "Про зміну і встановлення 

меж міста Виноградова Берегівського району Закарпатської області" (реєстр. 

№ 6390, КМУ, Д.Шмигаль). 

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

службу” щодо впорядкування інформації необхідної для відбору та призначення 

на посаду державної служби (реєстр. № 6090, н.д. М.Дирдін, Л.Білозір, 

Д.Микиша та інші). 
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5. Проект Закону про внесення змін до статті 25 Закону України “Про 

державну службу” щодо оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у 

конкурсі на посаду державної служби (реєстр. № 5773, н.д. М.Тищенко, 

А.Клочко та інші). 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” щодо розподілу видатків з утримання комунальних 

підприємств, установ та організацій, які обслуговують жителів двох і більше 

громад (реєстр. № 6159, н.д. С.Лабазюк, Л.Білозір, В.М’ялик, В.Балога та інші). 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків  (реєстр. 

№ 6247, КМУ, Д.Шмигаль). 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655, друге 

читання). 

ІІІ. Організаційні питання 

9. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на січень 2022 року. 

ІV. Різне 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

 

Голова підкомітету з питань державної служби Д.Чорний запропонував 

виключити  з порядку денного проект Закону України про внесення змін до 

Закону України “Про державну службу” щодо впорядкування інформації 

необхідної для відбору та призначення на посаду державної служби (реєстр. 

№ 6090). 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував у розділі «Організаційні 

питання» заслухати інформацію Міністерства освіти і науки України щодо зміни 
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підходів до формульного розрахунку освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2022 році. 

Також очільник Комітету оголосив пропозицію – розглянути проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655) останнім за 

черговістю. 

Пропозиції підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував в розділі «Різне» обговорити 

звернення, що надійшло до Комітету від Мінрегіону з пропозицією підтримати 

зняття з контролю завдання, визначеного пунктом 160 Плану законопроектних 

робіт Верховної Ради України на 2021 рік, щодо розроблення та внесення на 

розгляд Верховної Ради України проекту Закону про префектів до прийняття та 

набрання чинності Законом України про внесення змін до Конституції України 

щодо децентралізації. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко 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» – 21 народний депутат України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

 *** 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької області. 

2. Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Постанови Верховної Ради України "Про зміну і встановлення 

меж міста Виноградова Берегівського району Закарпатської області" (реєстр. 

№ 6390, КМУ, Д.Шмигаль). 
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4. Проект Закону про внесення змін до статті 25 Закону України “Про 

державну службу” щодо оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у 

конкурсі на посаду державної служби (реєстр. № 5773, н.д. М.Тищенко, 

А.Клочко та інші). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” щодо розподілу видатків з утримання комунальних 

підприємств, установ та організацій, які обслуговують жителів двох і більше 

громад (реєстр. № 6159, н.д. С.Лабазюк, Л.Білозір, В.М’ялик, В.Балога та інші). 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків  (реєстр. 

№ 6247, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Організаційні питання 

7. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на січень 2022 року. 

8. Про інформацію Міністерства освіти і науки України щодо зміни 

підходів до формульного розрахунку освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2022 році. 

ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655, друге 

читання). 

V. Різне 

 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Тереблеченського 

сільського голови Чернівецького району Чернівецької області. 

Доповідач поінформувала, що до Верховної Ради України надійшло 

клопотання про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької області у зв’язку зі смертю сільського 

голови Саки Валерія Федоровича. 

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 

Тереблеченського сільського голови Чернівецького району Чернівецької області 

на неділю 27 березня 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- 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 Тереблеченського сільського голови 

Чернівецького району Чернівецької 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 Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Тереблеченського сільського голови Чернівецького району Чернівецької 

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 Тереблеченського сільського голови 

Чернівецького району Чернівецької 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 Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької 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 

Тереблеченського сільського голови Чернівецького району Чернівецької 

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 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської області. 

Доповідач повідомила, що до Верховної Ради України надійшло 

клопотання про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської області у зв’язку зі смертю 

сільського голови Неопрятного Олександра Васильовича. 

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 

Миколаївського сільського голови Дніпровського району Дніпропетровської 

області на неділю 27 березня 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

  

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- 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 Миколаївського сільського голови 

Дніпровського району Дніпропетровської 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 Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Миколаївського сільського голови Дніпровського району Дніпропетровської 

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 Миколаївського сільського голови 

Дніпровського району Дніпропетровської області на неділю 27 березня 2022 

року. 
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2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської 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 

Миколаївського сільського голови Дніпровського району Дніпропетровської 

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 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

територій України  В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Виноградова Берегівського району Закарпатської 

області (реєстр. № 6390, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач повідомив, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення меж міста Виноградова Берегівського району 

Закарпатської області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища 

та сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного 

використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та 

історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних 

ділянок та землекористувачів. 

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Виноградова 

Берегівського району Закарпатської області, збільшивши територію міста на 

111,32 гектара земель, та затвердити територію міста Виноградова Берегівського 

району Закарпатської області загальною площею 3320,72 гектара земель. 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Виноградова 

Берегівського району Закарпатської області погоджено Виноградівською 

міською, Закарпатською обласною радами та Виноградівською районною 

державною адміністрацією. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України про зміну та встановлення меж міста 
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Виноградова Берегівського району Закарпатської області (реєстр. № 6390), 

поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в 

цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України  

В.Негода. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував:  

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України про зміну та встановлення меж міста Виноградова Берегівського 

району Закарпатської області (реєстр. № 6390), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну та встановлення меж міста Виноградова Берегівського району 

Закарпатської області (реєстр. № 6390), поданий Кабінетом Міністрів України, 

за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби 

Д.Чорного про проект Закону України про внесення змін до статті 25 Закону 

України «Про державну службу» щодо оптимізації обсягу інформації, необхідної 

для участі у конкурсі на посаду державної служби (реєстр. № 5773, н.д. 

М.Тищенко, А.Клочко та інші). 

Д.Чорний поінформував, що за визначенням авторів, законопроект 

покликаний забезпечити безперервність проведення конкурсів на посади 

державної служби шляхом оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі 

у конкурсі. Для цього проектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про державну службу» та Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», якими уточнюється обсяг документів, що 

подаються на конкурси на зайняття посад державної служби. Зокрема, з 
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відповідного переліку виключаються державні сертифікати про рівень володіння 

державною мовою, що видаються Національною комісією зі стандартів 

державної мови. 

Доповідач зазначив, що за наслідками опрацювання вказаного 

законопроекту на засіданні підкомітету народними депутатами України- 

членами Комітету було наголошено, що вказаний проект Закону України містить 

ряд суттєвих недоліків, на яких, зокрема, у своїх висновках наголошують 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

Національна комісія зі стандартів державної мови та Уповноважений із захисту 

державної мови. 

Голова підкомітету Д.Чорний оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до статті 25 Закону України «Про державну службу» 

щодо оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у конкурсі на посаду 

державної служби (реєстр. № 5773 від 15.07.2021), внесений народним 

депутатом України М.Тищенком та іншими народними депутатами України, за 

наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Уповноважений із захисту державної мови Т.Кремінь; 

заступник Міністра культури та інформаційної політики України К.Чуєва. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 25 Закону України «Про державну службу» щодо 

оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у конкурсі на посаду 

державної служби (реєстр. № 5773 від 15.07.2021), внесений народним 

депутатом України М.Тищенком та іншими народними депутатами України, за 

наслідками розгляду в першому читанні відхилити; 

- співдоповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, 

голову підкомітету з питань державної служби Д.Чорного. 

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 статті 25 Закону України «Про державну службу» щодо 

оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у конкурсі на посаду 

державної служби (реєстр. № 5773 від 15.07.2021), внесений народним 

депутатом України М.Тищенком та іншими народними депутатами України, за 

наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата 

України, голову підкомітету з питань державної служби Д.Чорного. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України С.Лабазюка про 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо розподілу видатків з утримання комунальних 

підприємств, установ та організацій, які обслуговують жителів двох і більше 

громад (реєстр. № 6159, н.д. С.Лабазюк, Л.Білозір, В.М’ялик, В.Балога та інші). 

Доповідач зазначив, що законопроект подано з метою розв’язання питання 

утримання закладів охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг та закладів 

іншого призначення для громад, які надають послуги жителям сусідніх 

населених пунктів. Згідно з його положеннями органи місцевого 

самоврядування, які спільно використовують об’єкт (підприємство, установу або 

організацію), мають в обов’язковому порядку укладати відповідний договір про 

співробітництво. 

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов поінформував, що Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України у своєму висновку від 10 грудня 2021 року до 

законопроекту з реєстр. № 6159 висловлює низку зауважень до його положень. 

Так, зазначається, що обов’язковий характер укладення договорів згідно із 

законопроектом не узгоджується із закріпленим у Законі України «Про 

співробітництво територіальних громад» принципом добровільності. Також 

окремі зміни у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть 

викликати неоднозначне розуміння та застосування. 

Народні депутати України-члени Комітету, підтримуючи в цілому 

необхідність законодавчого врегулювання проблематики спільного 

фінансування (утримання) при спільному використанні територіальними 

громадами об’єктів комунальної власності соціально-культурної сфери, які 

забезпечують надання публічних послуг, звернули увагу, що вирішення 

вказаного питання потребує внесення змін до бюджетного законодавства для 

уточнення умов передачі коштів між місцевими бюджетами для здійснення 

видатків при спільному фінансуванні відповідних об’єктів. 

В.Рублов оголосив пропозицію – рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо розподілу видатків з утримання комунальних 

підприємств, установ та організацій, які обслуговують жителів двох і більше 

громад (реєстр. № 6159), поданий народним депутатом України С.Лабазюком та 

іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому 

читанні направити до Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для підготовки на 

повторне перше читання з урахуванням такого: 

- уточнити зміст запропонованих змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та забезпечити їх відповідність меті законопроекту; 
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- розглянути можливість внесення змін до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» з метою узгодження його положень із 

змінами, запропонованими законопроектом; 

- забезпечити доопрацювання інших його положень. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України С.Лабазюк; заступник Міністра 

розвитку громад та територій України  В.Негода. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

розподілу видатків з утримання комунальних підприємств, установ та 

організацій, які обслуговують жителів двох і більше громад (реєстр. № 6159), 

поданий народним депутатом України С.Лабазюком та іншими народними 

депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні направити до 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування для підготовки на повторне перше 

читання з урахуванням пропозицій висловлених В.Рубльовим; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

щодо розподілу видатків з утримання комунальних підприємств, установ та 

організацій, які обслуговують жителів двох і більше громад (реєстр. № 6159), 

поданий народним депутатом України С.Лабазюком та іншими народними 

депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні направити до 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування для підготовки на повторне перше 

читання з урахуванням такого: 

- уточнити зміст запропонованих змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та забезпечити їх відповідність меті законопроекту; 

- розглянути можливість внесення змін до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» з метою узгодження його положень із 

змінами, запропонованими законопроектом; 

- забезпечити доопрацювання інших його положень. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 
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«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків  (реєстр. № 6247, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач повідомив, що в пояснювальній записці до законопроекту 

вказується, що його метою є усунення наявних у деяких законодавчих актах 

України суперечностей і правових прогалин та запровадження дієвих механізмів 

захисту прав мешканців гуртожитків. А саме, проектом Закону передбачається 

визначення дієвого механізму передачі гуртожитків, на які поширюється дія 

Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків", у власність територіальних громад; визначення порядку 

формування та фінансування державної програми; подовження дії мораторію на 

відчуження у будь–який спосіб гуртожитків як цілісних майнових комплексів 

або їх окремих будівель, споруд, жилих та нежилих приміщень та іншого майна 

на користь фізичних чи юридичних осіб (крім передачі у комунальну власність 

відповідних міських, селищних, сільських рад) до 2027 року. 

Водночас очільник Комітету зазначив, що законопроектом передбачається 

виключення коштів державного бюджету з джерел фінансування здійснення 

капітальних ремонтів гуртожитків, які передаються територіальним громадам. 

Таким чином, фінансове забезпечення процесу прийняття гуртожитків у 

власність територіальних громад потребуватиме значних видатків з місцевих 

бюджетів, що в умовах негативного впливу пандемії коронавірусу, агресії 

Російської Федерації та цін на енергоносії може стати непосильним тягарем для 

бюджетів територіальних громад, позбавлених державної підтримки. Тому 

проект Закону з реєстр. № 6247 потребує суттєвого вдосконалення і повернення 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Міністерство фінансів України в своєму експертному висновку від 

11.11.2021 зауважило, що Бюджетною декларацією на 2022–2024 роки, 

схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548, не 

передбачено спрямування коштів на реалізацію державної цільової програми 

надання господарським товариствам та іншим організаціям, створеним у процесі 

приватизації (корпоратизації), компенсації за передачу гуртожитків у власність 

територіальних громад на частково-компенсаційній або компенсаційній основі. 

З огляду на зазначене, Міністерство фінансів України дійшло висновку, що 

законопроект фінансово не забезпечений та потребує доопрацювання; 

- Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування в своєму рішенні від 01.12.2021 рекомендує Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
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розвитку та містобудування внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозицію про прийняття за основу проекту Закону України "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитків (реєстр. № 6247); 

- Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у 

своєму рішенні від 01.12.2021 висловив низку зауважень та рекомендує за 

результатами розгляду законопроекту з реєстр. № 6247 в першому читанні 

прийняти його за основу та доручити Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

доопрацювати його до другого читання з урахуванням пропозицій Комітету; 

- Міністерство освіти і науки України та Національна академія наук 

України повідомили про відсутність пропозицій та зауважень до зазначеного 

проекту Закону, Національна академія мистецтв України поінформувала про 

підтримку законопроекту в запропонованій редакції; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація 

міст України" зазначила у своєму листі від 03.12.2021, що підтримує ухвалення 

проекту Закону за умови використання коштів з державного бюджету, як одного 

з джерел фінансування, для здійснення капітальних ремонтів гуртожитків, які 

передаються територіальним громадам; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у висновку від 09.12.2021 висловило низку зауважень та пропозицій та 

відзначило, що всупереч вимогам частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України до законопроекту не додано фінансово-економічного обґрунтування. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (реєстр. № 6247), за 

наслідками його розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

- визначити співдоповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти 

будівництва А.Стріхарського. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (реєстр. № 6247), за 

наслідками його розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Визначити співдоповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 
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голову підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти 

будівництва А.Стріхарського. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

«Не брали участі у голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

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 січень 

2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова підкомітету з питань державної служби Д.Чорний запропонував 

розглянути на одному із наступних засідань Комітету проект Закону України про 

внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо впорядкування 

інформації необхідної для відбору та призначення на посаду державної служби 

(реєстр. № 6090). 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував заслухати на засіданні 

Комітету в січні 2022 року інформацію від Національної комісії зі стандартів 

державної мови щодо проведення іспитів громадянами, яким потрібно 

підтверджувати рівень володіння державною мовою для виконання службових 

обов'язків. 

Пропозицію підтримано. 

 

Народний депутат України – член Комітету М.Саврасов запропонував 

розглянути на засіданні Комітету в січні питання про призначення позачергових 

виборів Запорізького міського голови Запорізького району Запорізької області та 

про зміну дати призначення позачергових місцевих виборів у проекті постанови 

Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Криворізького 

міського голови Криворізького району Дніпропетровської області (реєстр. 

№6116).  

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

січень 2022 року з урахуванням висловлених пропозицій. 
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- 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 

січень 2022 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 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України 

В.Рогової щодо зміни підходів до формульного розрахунку освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 році. 

За словами В.Рогової обсяг освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2022 році передбачено у розмірі 108 млрд грн, що на 8 % 

більше, ніж у 2021 році. 

Також доповідач поінформувала, що при підготовці проекту Закону 

України про Державний бюджет України на 2022 рік формульний розрахунок 

обсягу освітньої субвенції здійснювався з урахуванням прогнозного зростання 

кількості учнів в кожній громаді в середньому на 2%. Водночас на початок 

навчального року таке зростання відбулося лише на 0,4%, в основному у міських 

територіальних громадах, де краща народжуваність. Натомість у сільських 

територіальних громадах кількість учнів зменшилася. У зв’язку з цим до другого 

читання проекту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік було 

здійснено перерахунок обсягу освітньої субвенції на підставі офіційних 

статистичних даних по кожній школі. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України  

В.Негода; заступник Міністра освіти і науки України В.Рогова; генеральний 

директор Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження 

політик Міністерства освіти і науки України О.Пижов; керівник експертної 

групи з питань бюджетування директорату європейської інтеграції, 

бюджетування та узгодження політик Міністра освіти і науки України 
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А.Софієнко; виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад 

І.Слободяник. 

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету 

висловили застереження, що зміна формули розрахунку освітньої субвенції на 

підставі некоректних показників та коефіцієнтів призвела до значних перекосів 

в обсягах субвенції для бюджетів територіальних громад. При цьому найбільше 

постраждали територіальні громади у сільській місцевості. Якщо не переглянути 

підходи до формульного розрахунку та не виправити цю ситуацію найближчим 

часом, то це негативно вплине на фінансове забезпечення у 2022 році сільських 

закладів загальної середньої освіти і, відповідно, на якість підготовки їх учнів, а 

також може призвести до масового закриття шкіл на відповідних територіях. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію Міністерства освіти і науки України щодо зміни підходів до 

формульного розрахунку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2022 році взяти до відома; 

- звернутися до Комітету з питань освіти, науки та інновацій з пропозицією 

розглянути в рамках здійснення контрольних повноважень питання щодо впливу 

зміни підходів до формульного розрахунку освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 2022 році на якість підготовки учнів у закладах 

загальної середньої освіти за участі представників Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, Комітету з питань бюджету, Міністерства розвитку громад та 

територій України, Міністерства фінансів України та всеукраїнських асоціацій 

органів місцевого самоврядування; 

- рекомендувати Кабінету Міністрів України доручити Міністерству освіти 

і науки України розробити дорожню карту щодо вирішення питання фінансового 

забезпечення закладів загальної середньої освіти у 2022 році та поінформувати 

до 19 січня 2022 року Комітет з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування про вжиті заходи. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України щодо зміни підходів до 

формульного розрахунку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2022 році взяти до відома. 

2. Звернутися до Комітету з питань освіти, науки та інновацій з 

пропозицією розглянути в рамках здійснення контрольних повноважень питання 

щодо впливу зміни підходів до формульного розрахунку освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 році на якість підготовки учнів 

у закладах загальної середньої освіти за участі представників Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування, Комітету з питань бюджету, Міністерства розвитку громад та 

територій України, Міністерства фінансів України та всеукраїнських асоціацій 

органів місцевого самоврядування. 

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України доручити Міністерству 

освіти і науки України розробити дорожню карту щодо вирішення питання 
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фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти у 2022 році та 

поінформувати до 19 січня 2022 року Комітет з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування про 

вжиті заходи. 

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. 

 

 

*** 

 

Різне 

 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував 

запросити на засідання Комітету в січні 2022 року представників Міністерства 

цифрової трансформації України задля ознайомлення народних депутатів 

України-членів Комітету із інформацією про запровадження дистанційного 

електронного голосування на виборах в Україні. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін нагадав присутнім, що Постановою 

Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року № 1165-ІХ було затверджено 

План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік. Пунктом 160 

Розділу 8.2. «Місцеве самоврядування, територіальна організація влади та 

адміністративно-територіальний устрій» Плану передбачалося завдання з 

розроблення проекту Закону про префектів і його подання та реєстрацію у 

Верховній Раді України в листопаді 2021 року. Відповідальним центральним 

органом виконавчої влади з розробки даного законопроекту було визначено 

Міністерство розвитку громад та територій України, а орієнтовним головним 

комітетом – Комітет з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

Голова підкомітету поінформував, що на адресу Комітету надійшла 

інформація Мінрегіону в якій вказується, що запровадження інституту префекта 

з контрольно-наглядовими функціями замість місцевих державних адміністрацій 

потребує внесення змін до чинної Конституції України, розробка яких була 

передбачена пунктом 166 Плану законопроектної роботи Верховної Ради 

України на 2021 рік за спільної участі Комітету та Мінрегіону. На сьогодні 

робота в цьому напрямку продовжується. 
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Також Мінрегіон звертається до Комітету з пропозицією підтримати зняття 

з контролю завдання, визначене пунктом 160 Плану щодо розроблення та 

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону про префектів до 

прийняття та набрання чинності Законом України про внесення змін до 

Конституції України щодо децентралізації. 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував підтримати пропозицію 

Мінрегіону та, враховуючи зміст пункту 5 вищезгаданої Постанови № 1165-ІХ, 

звернутися до Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука з проханням зняти 

з контролю виконання пункту 160 Плану законопроектної роботи Верховної 

Ради України на 2021 рік. 

Голова Комітету надав відповідні доручення секретаріату Комітету щодо 

підготовки відповідного листа до Голови Верховної Ради України. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

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. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

9. 

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, друге 

читання). 

Доповідач оголосила пропозицію підкомітету з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у 

будівництві – розпочати розгляд поправок до законопроекту № 5655 та 

розглянути поправки та пропозиції що надійшли до вказаного проекту з №1 по 

№ 1333. 

Також О.Шуляк поінформувала про пропозицію підкомітету – не 

закривати сьогоднішнє засідання Комітету та продовжити розгляд вказаного 

питання  22 грудня 2021 року. 

Пропозиції підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Козловська; заступник Міністра культури та інформаційної політики України 

К.Чуєва; Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України 

С.Кривонос; Віце-президент Національної спілки архітекторів України 

В.Гусаков; Заступник голови Архітектурної Палати Національної спілки 

архітекторів України А.Кирій; виконавчий директор Всеукраїнської асоціації 

громад І.Слободяник; представник Офісу простих рішень та результатів 
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Г.Цхакая; експерт з місцевого економічного розвитку Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» Є.Шаповалов; 

представник Національної спілки архітекторів України О.Шемотюк. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала відхилити поправки 

та пропозиції за №№ 5, 7, 15, з 19 по 22, з 24 по 32, з 39 по 41, 44, 45, з 48 по 57, 

з 59 по 71, 72, 73, 80, 84, 86, 87, 91, 92.   

Голова Комітету А.Клочко 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 в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар запропонувала врахувати 

поправку № 58. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 7 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 6 народних депутатів України; 

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

Пропозицію не підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала відхилити поправку 

№ 58. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Пропозицію підтримано. 
 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала відхилити поправки 

та пропозиції за №№ з 100 по 102, з 157 по 160, з 164 по 166, з 168 по170, 174, з 

177 по 180, 187, з 387 по 390, з 392 по 403, 407, 411, 412, з 414 по 422, з 428 по 

435. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 
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На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала відхилити поправки 

та пропозиції за №№ 104, з 118 по 142, з 145 по 156, №№ 191, 194, 196, з 198 по 

212, з 214 по 216, 226, 229, з 239 по 241, 243, з 245 по 250, з 252 по 258, 262, 264, 

265, з 267 по 273, з 276 по 284, з 287 по 289, з 291 по 294, з 303 по 305, 307, 309, 

313, з 317 по 334, 347, 348, 351, з 354 по 357, 359, з 363 по 366, з 367 по 375, 379, 

381, 383, 384. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- врахувати поправку № 315; 

- врахувати частково поправки та пропозиції за №№ 299, 300, 301, 302, 306, 

308, 310, 311, 312, 314, 316. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

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

Пропозиції підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала відхилити поправки 

та пропозиції за №№ 366, 368, 371. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала відхилити поправки 

та пропозиції за №№ з 436 по 442, з 444 по 458, з 461 по 465, 469, 470, 473, 474, 
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479, 480, з 484 по 486, з 497 по 503, з 505 по 522, 524, з 526 по 528, 530, з 532 по 

535, з 541 по 553, 557, з 562 по 569, з 571 по 574, з 577 по 588, 590, з 592 по 597, 

з 599 по 602, з 604 по 612, 614, з 617 по 625, з 629 по 633, з 635 по 640, 643, з 645 

по 647, з 649 по 651, з 653 по 670, з 674 по 681, з 685 по 687, з 690 по 695, 708, 

709, з 716 по 764, з 767 по 770, 772, з 774 по 777, з 781 по 802, 804, 805, з 809 по 

813, 815, 816, 819, з 822 по 831, 833, 834, з 843 по 850, з 852 по 855, з 859 по 866, 

з 873 по 875, 891, з 894 по 900, 905, 914, 915, 920, 921, 924, з 929 по 937, з 943 по 

950, 958, 959, з 963 по 969, з 971 по 974, з 978 по 989, 995, 1001, 1002, з 1013 по 

1027, 1029, 1030, 1032, 1033, з 1035 по 1040, 1043, 1044, з 1052 по 1054, 1059, 

1060, з 1065 по 1073, 1075, 1077, 1079, 1083, 1084, з 1087 по 1089, 1091, з 1093 по 

1100, 1102, з 1104 по 1123, 1131, з 1134 по 1138, з 1140 по 1143, з 1145 по 1147, з 

1150 по 1154, 1160, 1161, 1164, 1168, 1169, 1172, 1176, 1177, 1179, 1181, 1182, 

1184, 1185, 1187, з 1191 по 1193, 1197, 1198, 1202, 1203, з 1209 по 1219, 1221, з 

1226 по 1229, з 1233 по 1238, 1242, 1243, 1245, 1247, 1251, 1252, 1257, 1258, 1260, 

1263, з 1267 по 1269, 1276, 1279, 1291, 1292, з 1301 по 1303, з 1309 по 1311, 1313, 

1314, з 1318 по 1320, з 1323 по 1326, 1329, 1333. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар запропонувала врахувати 

поправки та пропозиції №№ 130, 147, 153. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 3 народні депутати України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 11 народних депутатів України; 

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

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар запропонувала врахувати 

поправку № 169. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 3 народні депутати України; 
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«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 10 народних депутатів України; 

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

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар запропонувала врахувати 

поправку № 211. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 2 народні депутати України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 11 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар запропонувала врахувати 

поправки та пропозиції за №№ 241, 248. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 3 народні депутати України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 9 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар запропонувала врахувати 

поправку № 253. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 3 народні депутати України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 9 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Пропозицію не підтримано. 
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Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар запропонувала врахувати 

поправку № 292. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 14 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 2 народні депутати України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 8 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував доручити Заступнику Голови 

Комітету О.Шуляк спільно із підкомітетом з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві та 

секретаріатом Комітету здійснити коригування та техніко-юридичне 

опрацювання порівняльної таблиці до проекту Закону з реєстр. № 5655 у 

відповідності до прийнятих рішень Комітету щодо поправок суб’єктів права 

законодавчої ініціативи. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

*** 

 

Очільник Комітету А.Клочко оголосив перерву у засіданні Комітету, 

поінформувавши народних депутатів України – членів Комітету, що після її 

завершення буде продовжено розгляд поправок та пропозицій до проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655). 

 

 

*** 
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(продовження засідання) 

 

28 грудня 2021 року 

13 год. 00 хв. 

м. Київ  

Засідання у режимі відеоконференції 

 

Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Аліксійчук О.В., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Бондар Г.В., Гузь І.В., 

Гурін Д.О., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Качура О.А., Літвінов О.М., Микиша 

Д.С., Рубльов В.В., Саврасов М.В., Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О., 

Юнаков І.С. 

Відсутні: Балога В.І., Дунда О.А., Кальцев В.Ф., Лозинський Р.М., М'ялик 

В.Н., Плачкова Т.М., Поляк В.М. 

 

Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П., 

Казімірова І.І.; головні консультанти Бочарова О.В., Падалко О.В. 
 

Запрошені: 

Козловська Н.В. – заступник Міністра розвитку громад та територій 

України; 

Ткаченко О.В. – Міністр культури та інформаційної політики України. 

 

 

9. 

(продовження розгляду) 

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, друге 

читання). 

О.Шуляк поінформувала що нею спільно із підкомітетом з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і 

страхування у будівництві та секретаріатом Комітету було здійснено 

коригування та техніко-юридичне опрацювання порівняльної таблиці до проекту 

Закону з реєстр. № 5655 у відповідності до прийнятих рішень Комітету від 15 

грудня 2021 року. 

Доповідач зазначила, що підкомітетом запропоновано врахувати додаткові 

поправки, які стосуються приведення у відповідність визначення "нормативні 

документи, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством", 

"будівлі, споруди, які мають статус пам'ятки культурної спадщини", а також інші 
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поправки, пов’язані з доопрацюванням окремих положень законопроекту щодо 

змін меж населених пунктів з врахуванням містобудівної документації, а також 

функціонування Реєстру будівельної діяльності (розширення архівної частини 

Реєстру будівельної діяльності, питань реєстрації експертних організацій, 

присвоєння ідентифікатора об'єктів будівництва, переліку виключень 

будівельних робіт, які не потребують державної реєстрації права у сфері 

містобудівної діяльності тощо), у зв’язку із зазначеним є необхідність 

переглянути попередні рішення Комітету від 15 грудня 2021 року щодо окремих 

поправок та пропозицій. 

Також О.Шуляк запропонувала продовжити розгляд поправок та 

пропозицій до законопроекту з реєстр. № 5655, які ще не були розглянуті на 

засіданні Комітету. 

Пропозиції підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Міністр культури та інформаційної політики України 

О.Ткаченко; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Козловська. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- відхилити поправки та пропозиції за №№ 2, 3, 897; 

- врахувати частково поправки та пропозиції за №№: 217, 233, 360, 437, 

590, 791, 806, 846, 859, 870, 920, 953, 999, 1015, 1091, 1287, 1311. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції, 

водночас нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом 

акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від 

затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 16 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, 

Д.Микиша, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримались» – 2 народні депутати України (Г.Бондар, Д.Гурін). 

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала відхилити поправки 

та пропозиції за №№ 1397, з 1401 по 1403, з 1406 по 1498, з 1501 по 1780, з 1783 

по 1786, з 1788 по 1796, з 1799 по 1804, з 1807 по 1827, з 1829 по 1838, з 1840 по 

1878, 1882, 1883, з 1886 по 1888, з 1890 по 1974, з 1976 по 2057, з 2059 по 2105, з 

2107 по 2267, з 2269 по 2279, з 2282 по 2297, з 2305 по 2308, з 2313 по 2315, з 

2317 по 2324, з 2327 по 2337, 2339, з 2342 по 2348, з 2353 по 2357, з 2386 по 2401, 

2408, з 2416 по 2418, з 2420 по 2425, з 2427 по 2432, 2439, з 2441 по 2449, 2454, 

2457, з 2464 по 2470, з 2472 по 2476, 2483, 2490, з 2492 по 2513, з 2523 по 2527, з 
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2534 по 2539, 2546, з 2550 по 2555, 2560, 2564, 2565, з 2568 по 2572, з 2579 по 

2581, з 2584 по 2609, з 2612 по 2655, з 2663 по 2674, з 2676 по 2693, з 2695 по 

2697, 2699, з 2701 по 2712, з 2714 по 2729, з 2731 по 2741, 2743, з 2745 по 2755, 

2758, з 2760 по 2763, з 2765 по 2774, з 2776 по 2787, з 2789 по 2791, з 2793 по 

2820, 2823, 2824, з 2826 по 2828, з 2831 по 2856, 2859, 2861, 2863, з 2865 по 2867, 

з 2869 по 2901, 2905, з 2908 по 2917, з 2919 по 2921, з 2926 по 2970, з 2972 по 

2976, 2982, 2983, з 2992 по 2994, з 2997 по 2999, з 3001 по 3003, з 3009 по 3011, 

3014, 3015, з 3020 по 3029, з 3035 по 3037, з 3041 по 3048, 3051, 3052, з 3055 по 

3057, з 3059 по 3062, з 3064 по 3066. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

16 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 15 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, 

В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (Г.Бондар). 

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала відхилити поправки 

та пропозиції за №№ 3083, 3089, з 3092 по 3094, 3099, 3102, 3104, 3112, 3113, з 

3120 по 3124, 3134, 3137, з 3139 по 3148, 3150, 3152, 3154. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

17 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 16 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, 

В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (Г.Бондар). 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував врахувати в уточненій редакції 

Комітету пропозиції та поправки за №№ 1781, 2415, 2419, 2440, 2456. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

16 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, 

В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (Г.Бондар). 

Пропозицію підтримано. 
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Голова підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у 

будівництві, енергоефективності у будівельній галузі І.Юнаков запропонував 

врахувати редакційно поправку № 344. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

17 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 6 народних депутатів України (Л.Білозір, Г.Бондар, А.Загоруйко, 

Д.Микиша, М.Саврасов, І.Юнаков); 

«Проти» – 1 народний депутат України (В.Іванов); 

«Утримались» – 10 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, 

Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.Рубльов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк). 

Пропозицію не підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала врахувати редакційно 

поправку № 2415 в редакції озвученій заступником Міністра розвитку громад та 

територій України Н.Козловською. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

15 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Г.Бондар, А.Загоруйко, 

В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, М.Саврасов, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- доручити Заступнику Голови Комітету О.Шуляк спільно із підкомітетом 

з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

ліцензування і страхування у будівництві та секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери 

містобудівної діяльності» (реєстр. №5655) за результатами прийнятих Комітетом 

рішень з розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи; 

- рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

другому читанні підготовленого до другого читання проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

сфери містобудівної діяльності» (реєстр. № 5655) прийняти його в другому 

читанні та в цілому; 

- у разі прийняття законопроекту 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 Закону на підпис Голові Верховної Ради 
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України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доручити Заступнику Голови Комітету О.Шуляк спільно із підкомітетом 

з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

ліцензування і страхування у будівництві та секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери 

містобудівної діяльності» (реєстр. №5655) за результатами прийнятих Комітетом 

рішень з розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.  

2. Враховуючи пункти 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України», пункт 3 частини першої статті 123 

Регламенту Верховної Ради України, рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду в другому читанні підготовленого до другого читання 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

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

прийняти його в другому читанні та в цілому. 

3. У разі прийняття законопроекту 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 Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

16 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, 

В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк); 

«Утримались» – 2 народні депутати України (Г.Бондар, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Різне 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що до Комітету 

надійшло повідомлення від проекту Говерла щодо проведення 31 січня з 14:00  

до 17:30 Форуму громад. 
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За попередньою інформацією від представників проекту, учасниками 

заходу від Комітету можуть бути усі члени Комітету, щодо спікерства від 

комітету пропонується квота – 3 особи. 

Очільник Комітету запропонував визначити спікерами від Комітету: себе 

як Голову Комітету, Заступника Голови Комітету О.Шуляк та голову підкомітету 

з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

15 та 28 грудня 2021 року 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької області. 

2. Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Постанови Верховної Ради України "Про зміну і встановлення 

меж міста Виноградова Берегівського району Закарпатської області" (реєстр. 

№ 6390, КМУ, Д.Шмигаль). 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 25 Закону України “Про 

державну службу” щодо оптимізації обсягу інформації, необхідної для участі у 

конкурсі на посаду державної служби (реєстр. № 5773, н.д. М.Тищенко, 

А.Клочко та інші). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” щодо розподілу видатків з утримання комунальних 

підприємств, установ та організацій, які обслуговують жителів двох і більше 

громад (реєстр. № 6159, н.д. С.Лабазюк, Л.Білозір, В.М’ялик, В.Балога та інші). 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків  (реєстр. 

№ 6247, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Організаційні питання 

7. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на січень 2022 року. 

8. Про інформацію Міністерства освіти і науки України щодо зміни 

підходів до формульного розрахунку освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2022 році. 

ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655, друге 

читання). 

V. Різне 

 


