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СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  18 квітня 2022 року 
   Веде засідання голова Комітету  КЛОЧКО А.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги!

_______________. Доброго дня, пане Андрію, колеги.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я бачу 15 людей.

_______________. 20 уже. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага, вже доєдналися і Качура, і Юнаков.
Шановні колеги, перед початком нашого засідання дозвольте привітати наших іменинників. Це був Гурін Дмитро Олександрович, 24 березня був ювілей 40 років. Пане Дмитро, ми вас вітаємо.

ГУРІН Д.О. Дякую, дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загоруйко Аліна Леонідівна, наша дівчинка, яка 11 квітня народилася, і завдяки їй завжди є гарний настрій у всього комітету, коли вона займається саме своєю справою – Виборчим кодексом, і не тільки, методами прямої демократії.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Так правильно сказали "і не тільки".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так. Вітаємо з днем народження вас.
Але в нас на сьогоднішньому комітеті ще є іменинник, це Віталій Юрійович Безгін. Віталію Юрійовичу, ми вас вітаємо. Мирного неба. Ми вас вітали на підкомітеті, але вітаємо на комітеті.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб все-таки мирне небо було над Україною і ми змогли в офлайні зустрічатися, дискутувати, робити нашу справу і щоб наша Україна була цільна і неподільна.  З днем народження, Віталію.
 Отже, шановні колеги, бажаю всім здоров'я. Ще раз з днем народження. 
Ми розпочинаємо наш комітет. Шановні колеги, ми проводимо засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі Zoom у порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України" і застосуванням пункту 4 розділу VІІІ "Прикінцевих положень". Нагадую, що до складу нашого комітету входить 26 народних депутатів. 
Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. На засіданні присутньо 20 народних депутатів, тобто кворум у нас є. Оголошую засідання комітету відкритим. 
Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Ісаєнко не буде заперечувати, допомога нам буде, допомагати по підрахунку голосів, надаватиме секретаріат і я буду озвучувати. Дмитро Валерійович, ви не проти?

ІСАЄНКО Д.В. Не заперечую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тоді перед тим, як ми перейдемо до голосування до порядку денного нашого засідання, я хочу надати слово голові підкомітету Віталію Безгіну, бо в нього є пропозиція до порядку денного щодо проектів 7269 та 5323. 
Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Шановні колеги, просив би, щоб сьогодні ми ці два законопроекти на комітеті не розглядали, 7269 тільки сьогодні переписали наш комітет, скажемо так, було там певне непорозуміння, він був розписаний на Комітет безпеки і оборони Олександра Завітневича. Тільки зранку ухвалили рішення щодо передачі нам, відповідно ми не готові зараз його виносити в зал. 
Щодо 5323. Мінрегіон просить ще три-чотири дні, щоб вони додали свої пропозиції до даного законопроекту, ми маємо повторного його розглянути перед внесенням на друге читання. Відповідно прошу цей законопроект також сьогодні не розглядати, наскільки я знаю, підкомітет Вячеслава Рубльова таке рішення вже прийняв на сьогоднішньому засіданні перед нашим комітетом.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович.
Шановні колеги, зараз я кожному з вас в алфавітному порядку буду надавати слово для того, щоб ви особисто представились, що берете участь у засіданні комітету, і плюс прошу включати відео та звук, щоб ми могли зафіксувати вашу позицію. 
Зараз робимо перекличку. І одразу, колеги, вношу пропозицію підтримати і проголосувати за порядок денний засідання комітету за основу та в цілому з урахуванням висловлених пропозицій Віталієм Безгіном. Тому прошу одночасно оголошувати, що ви берете участь у засіданні і визначати ваше рішення щодо порядку денного. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, беру участь у засіданні комітету особисто, голосую за прийняття порядку денного за основу та в цілому з пропозиціями Віталія Безгіна.  
Аліксійчук Олександр. Аліксійчук поки не доєднався. 
Балога Віктор Іванович. А мікрофон, будь ласка, Віктор Іванович, не чутно вас. 

БАЛОГА В.І. Беру участь в засіданні комітету, голосую за основу та в цілому за порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Беру участь в засіданні особисто, підтримую порядок денний за основу та в цілому з урахуванням пропозицій Безгіна. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Доброго. Беру участь у засіданні комітету особисто, підтримую порядок денний за основу і в цілому з пропозиціями Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Немає. 
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Присутній на засіданні особисто, підтримую порядок денний за основу та в цілому з пропозиціями Віталія Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Вітаю ще раз. Присутній особисто, підтримую за основу і в цілому з пропозиціями. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко Аліна, беру участь у засіданні комітету особисто і підтримую порядок денний за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов присутній особисто. Підтримую порядок денний за основу та в цілому з пропозиціями Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко, беру участь особисто, за основу і в цілому з пропозиціями Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Володимир Кальцев, присутні особисто, голосую "за" порядок денний з усіма пропозиціями Віталія Безгіна за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, беру участь у засіданні нашого комітету особисто, підтримую порядок денний за основу та в цілому з урахуванням озвучених пропозицій колег. 

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

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Доброго дня колеги. Лозинський Роман Михайлович, беру участь у засіданні комітету особисто і підтримую пропозицію Віталія Безгіна щодо зміни до порядку денного. І вітаю, приєднуюсь до вітань, многая літа!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лариса Білозір доєдналася. Пані Ларисо. 

БІЛОЗІР Л.М. Вітаю, колеги!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ларисо, особисто те, що берете, а за порядок денний ваша пропозиція?

БІЛОЗІР Л.М. Я, Білозір Лариса Миколаївна, особисто беру участь у комітеті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. І за порядок денний, за основу і в цілому.

БІЛОЗІР Л.М. І за порядок денний в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Микиша, бачу вас.

МИКИША Д.С. Всіх вітаю. Микиша Дмитро Сергійович, беру особисто участь у засіданні комітету. За порядок денний за основу та в цілому з пропозиціями Віталія Юрійовича Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.
	
М'ЯЛИК В.Н. М'ялик особисто бере участь і голосую за основу і в цілому з пропозиціями Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я бачу, до нас доєднався Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Да, колеги, добрий день! Вибачаюсь. Беру участь в комітеті, підтримую порядок денний і особисто, все, як має бути.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігорю. Вітаю вас.
Так, Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Доброго дня! Плачкова бере участь особисто і підтримую порядок денний з пропозиціями Віталія Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович, бачу, доєднався.

ЛІТВІНОВ О.М. Андрій Андрійович, особисто приймаю участь у засіданні комітету. Порядок денний підтримую за основу та в цілому з пропозиціями Віталія Юрійовича.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович. 

ПОЛЯК В.М. Доброго дня! Беру участь особисто і підтримую порядок денний за основу і в цілому з урахуванням правок Віталія Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Владіслав Миколайович.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Беру участь особисто і підтримую з пропозиціями порядок денний Віталія Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Саврасов Максим Віталійович, бачу, що доєднались тільки що. 

CАВРАСОВ М.В. Приймаю участь у роботі комітету, підтримую порядок денний з пропозиціями.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський Андрій Петрович приймає участь особисто та підтримує за основу та в цілому порядок денний з урахуванням всіх пропозицій Віталія Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний на засіданні комітету присутній. Підтримую за основу і в цілому порядок денний.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. Поки не доєдналася до нас.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Беру участь особисто, підтримую порядок денний за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
І Аліксійчук доєднався чи немає? Немає.

_______________. Двадцять чотири.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Двадцять три.

_______________. Двадцять чотири.

ГОЛОВУЮЧИЙ. В нас двох…
Отже, шановні колеги, у нас 24 – за, 0 – утримались, 0 – проти. Рішення прийнято. 
Переходимо до питань порядку денного. Перший у нас буде проект Закону про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України (реєстраційний номер 7253). Автори: Федір   Веніславський, Качура, Клочко, Рубльов, Безгін та інші народні депутати. 
Прошу до слова від авторського колективу. Хто буде у нас презентувати? 

_______________. Веніславський не доєднався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Веніславський не доєднався.
Віталій Юрійович, тоді прошу вас від підкомітету. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, Андрій Андрійович. Дякую, колеги.
 Власне, сьогодні ми розглянули комітет, в якому дуже велика кількість підписантів, законопроект, перепрошую, в тому числі і члени нашого комітету. Про що законопроект загалом? Він про заборону присвоювати географічні назви, які звеличують, пропагують, символізують щось, що стосується держави-агресора. Це якщо коротко.
Звісно, тут ми кажемо і про гори, хребти і про моря, і адміністративно-територіальні одиниці, і про всі подібні речі. Ідеологічно, звісно, я цю позицію озвучував на підкомітеті, я підтримую цей законопроект. І він є абсолютно, напевно, своєчасним, бо в нас зараз немає іншого вибору, як все ж таки не реагувати на подібну сферу того, що відбувається навколо нашої держави. Маю на увазі збройну агресію з боку Російської Федерації. Але суто техніко-юридично до законопроекту є певний перелік питань. 
Перше. Про те, що термінологія не відповідає законопроекту 7213 про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму. Це означає, що щонайменше тут треба привести  у відповідність термінологію.
Друге. Що дійсно законопроектом пропонується заборонити назви надавати, але постає питання: що робити з сотнями подібних назв, що наразі в нас існують на теренах нашої держави? Відповідно тут треба і задіяти норми, які свого часу були проведені в контексті декомунізації, щоб все ж таки і очистити те вже тло, що в нас мається. 
Так само в законопроекті є прогалини щодо ОМСів. Фактично взагалі нічого не прописано щодо органів місцевого самоврядування. Ну, і, напевно, варто уточнювати норми, що мова не тільки про злочинців тоталітарного російського режиму має бути, а і про тих, хто їх підтримував. Тому рішення підкомітету, моя особиста позиція, що законопроект через його ідеологічну правильність варто підтримати за основу, застосувати при цьому 116 статтю. Після цього з усіма фракціями та групами, як зараз це працює, комітетом повноцінно підготувати його нормальну редакцію до другого читання і вже ухвалювати в цілому.
Тому пропозиція рекомендувати комітету рекомендувати Верховній Раді законопроект номер, власне, 7213 за результатами розгляду в першому читанні...

ГОЛОВУЮЧИЙ. 7253, я перепрошую.

БЕЗГІН В.Ю. Ой, перепрошую, да, 7253. Да, дякую.
Власне, за результатами розгляду в першому читанні ухвалити за основу. А також рекомендувати Верховній Раді при підготовці до другого читання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту України фактично врахувати пропозиції і правки щодо уточнення, усунення помилок або суперечностей у тексті законопроекту та інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович, за рішення підкомітету.
Бажають виступити члени підкомітету чи, можливо, хтось з комітету хоче виступити? Шановні колеги, ну, тоді немає в нас бажаючих виступити. Да, наскільки я розумію, чи я когось не побачив. Немає.
І так, є пропозиція рекомендувати парламенту відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про георграфічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України (реєстраційний номер 7253) включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 
Рекомендувати Верховній Раді України проект за реєстраційним номером 7253 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Зважаючи на необхідність доопрацювання проекту закону і узгодження окремих його положень з іншими положеннями законодавства, комітет ухвалив врахування при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідатимуть предмету правового регулювання законопроекту, зокрема щодо встановлення заборони присвоювати скверам, бульварам, вулицям, провулкам, узвозам, проїздам, проспектам, площам, майданам, набережним, мостам, іншим об'єктам топоніміки населених пунктів назв, що звеличують, увіковічують, символізують державу-терориста, державу-агресора або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали збройну агресію проти України чи інших суверенних держав, пропагують державну тоталітарну політику та практику, пов'язану з переслідуванням опозиції, опозиційних діячів, дисидентів та інших осіб за критику комуністичного та російського нацистського тоталітарних режимів, встановлених підстав перейменування географічних об'єктів, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів  …(Не чути) такі назви на встановлення порядку демонтажу пам'ятників, пам'ятних знаків, які звеличують, увіковічують, символізують державу-терориста, державу-агресора або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події її діячів тощо.
Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні визначити народного депутата України Віталія Юрійовича Безгіна, нашого сьогоднішнього іменинника.
Шановні колеги, я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео, піднімати руку, якщо ви "за". Якщо ви проти чи утримались, прошу сповістити про це мене.
І так, я, Клочко Андрій Андрійович голосую за прийняття проекту за основу з урахуванням статті 116 Регламенту Верховної Ради України.
Аліксійчук Олександр доєднався? Немає поки що.
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Голосую "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За основу з урахуванням 116 статті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна.
Пані Білозір, бачу, що є, але немає… Повернемося до пані Лариси.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Пане Гузь! Немає поки.
Гурін  Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О.  Гурін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег  Андрійович.

ДУНДА О.А.  Дунда – за, за основу з урахуванням 116  статті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л.   Загоруйко за основу із  застосуванням  116-ї.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ  В.І.  Іванов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В.  Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф.  Кальцев – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура  Олександр  Анатолійович.

КАЧУРА О.А.  Олександр Качура підтримує  за основу   з урахуванням положення Регламенту, про який казали колеги.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір  Лариса Миколаївна, бачу, доєдналася. Лариса Миколаївна! Звук, включіть мікрофон.

БІЛОЗІР Л.М.  Білозір –  за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М.  Літвінов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський  Роман Михайлович.
Микиша  Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро  за основу з пропозиціями  116 статті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик  Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н.  М'ялик – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова  Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк  Владіслав  Миколайович.

ПОЛЯК В.М.  Поляк – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В.  Рубльов за основу з урахуванням  116 статті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вячеславе Володимировичу.
Саврасов Максим Віталійович. Немає.
Стріхарський  Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П.  Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чорний Дмитро  Сергійович.

САВРАСОВ М.В.   Саврасов – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О, Саврасов, дякую. Врахували ваш голос, Максиме Віталійовичу.
Шуляк Олена Олексіївна доєдналась чи ще немає? Немає.
Юнаков  Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С.  Юнаков – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

_______________. (Не чути)
  
ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 
Шановні колеги, у нас 22 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Переходимо далі до наступного. Шановні колеги, в нас є доповідач Олена Олексіївна Шуляк, але вона зараз там доєднається, вона з групою міжнародників. Тому я прошу зараз перейти до розділу "Організаційні питання", а потім перейдемо на проект Закону 7282. Ніхто не заперечує? Тоді я розпочну.
І так, ми зараз перейдемо до розділу "Організаційні питання", про направлення листа до Кабінету Міністрів України щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про поховання та похоронну справу" (реєстраційний номер 7034), внесеного Кабінетом Міністрів стосовно приведення порівняльної таблиці у відповідність до тексту законопроекту. 
Прошу голову підкомітету Ганну Вячеславівну Бондар сповістити нам рішення підкомітету. Прошу, Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Дякую.
Дійсно, ми сьогодні на спільному засіданні двох підкомітетів, це підкомітет з містобудування і підкомітет пана Олега Дунди з питань проектування і будівництва, розглянули законопроект, його номер 7034, це законопроект поданий Кабінетом Міністрів України щодо змін до Закону України "Про поховання і похоронну справу". 
Ми його дослідили, подивилися, в ньому є певні позитивні моменти, Однак виявилося, що він підготовлений не дуже добре, тому що в нього навіть пояснювальна записка не співпадає з порівняльною таблицею законопроекту і сам текст законопроекту не співпадає з порівняльною таблицею. Ну, і також ми знаємо, що у нас зараз зареєстрований законопроект 7018, який також стосується реформи поховальної справи. І оцих ключових моментів, які ми очікували від Кабінету Міністрів, ми там не побачили. 
Тому зачитаю рішення підкомітету. 
Підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах території забудови та підкомітет з питань будівництва та проектування рекомендує комітету звернутися до Кабінету Міністрів України із пропозицією скористатися передбаченим статтею 104 Регламенту Верховної Ради України правом на відкликання проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про поховання та похоронну справу" (реєстраційний номер 7034) та привести порівняльну таблицю законопроекту з реєстраційним номером 7034 у відповідність до тексту цього  законопроекту, узгодивши їх положення між собою, та із Законом України "Про поховання та похоронну справу". Ну, і далі сподіваюся, що Кабінет Міністрів спільно з членами комітету відпрацює вже якусь спільну редакцію. 
Дуже дякую. Прошу підтримати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганна Вячеславівна. Дякую за вашу позицію підкомітету, який ми сьогодні обговорили. 
Шановні члени комітету бажають виступити з цього питання? Якщо ні, у нас є представники Кабінету Міністрів. Якщо є бажання, прошу, вам слово. Пані Наталія. Немає? 

_______________. Доброго дня, шановні народні депутати! (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталія, вас дуже погано чути. 

_______________. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми позицію зрозуміли. 
Можливо, ще хтось…

_______________. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, у нас є тоді пропозиція, ще раз читаю, звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією скористатися передбаченим статтею 104 Регламенту Верховної Ради України правом на відкликання проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про поховання та похоронну справу" (реєстраційний номер 7034) та привести порівняльну таблицю законопроекту за реєстраційним номером 7034 у відповідність до тексту цього законопроекту, узгодивши її положення між собою та із Законом України "Про поховання та похоронну справу". Контроль за виконанням даного рішення комітету покласти на народного депутата України, голову підкомітету містобудування, благоустрою та земельних відносин Ганну Бондар. 
Шановні колеги, в нашому зверненні до Прем'єр-міністра ми наголосимо, що внесення Кабінетом Міністрів України до парламенту законодавчих актів з порушенням частини шостої статті 91 Регламенту Верховної Ради України негативно впливає на законодавчий процес та виконання плану законопроектних робіт на поточний рік і потребує його особистої уваги та контролю щодо реалізації права законодавчої ініціативи уряду України. 
І так, шановні колеги, я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео, піднімати руку, якщо ви "за". Якщо ви проти чи утримались, прошу на цьому наголосити, включаючи мікрофон. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію підкомітету. 
Аліксійчук доєднався? Немає.
Балога Віктор Іванович. Не бачу.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Гурін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. Підтримую пропозицію комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Немає.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Поляк – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Рубльов не доєднався.
Саврасов Максим Віталійович. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за. Чорний – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шуляк Олена Олексіївна. Олена Олексіївна? Олена Олексіївна Шуляк. Я бачу, що ви є. 
Юнаков Іван.

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена, включіть, будь ласка, мікрофон, щоб ми вас почули. 

_______________. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Сергійович – за.
Олена Олексіївна. Шуляк Олена Олексіївна! 
19 – за. Рішення прийнято. Проти, утримались – 0.
Шановні колеги, ми переходимо до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстраційний номер 7282). Автори: народний депутат Шуляк, Безгін, Іванов, Дунда, Аліксійчук та інші. 
Прошу до слова від авторського колективу Олену Олексіївну Шуляк. Олена Олексіївна. 

_______________.   (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз десь... (Не чути) Зараз запросимо Олену Олексіївну доєднатися. 
Одну секунду, ми зараз доєднаємо Олену Олексіївну, вона у нас доповідач.  Зараз до нас доєднується від авторського колективу Олена Олексіївна Шуляк, одну секунду, і ми вже перейдемо до презентації законопроекту.  
Олена Олексіївна, включайтесь. 

ШУЛЯК О.О. Все, я включилася. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все вірно, так. 

ШУЛЯК О.О. Да, колеги, будь ласка, я думаю, що всі бачили, читали, буквально декілька слів про законопроект, який на сьогодні, на думку нашої команди, яка працювала над в комітеті і команди Міністерства розвитку громад і територій, яка дуже активно і не те, що долучалася, а взагалі була ініціатором цього законопроекту. Ми пропонуємо на законодавчому рівні врегулювати процедуру розміщення тимчасових споруд, які призначені для тимчасового проживання та обслуговування осіб, які втратили житло внаслідок дії воєнного стану і того, що зараз відбувається на частині територій нашої країни. Також ми просимо цим законопроектом затвердити певні комплексні рішення у вигляді програм, які стосуються планів по відновленню населених пунктів. Ці програми чи плани, вони не є видом містобудівної документації, але на сьогодні без такого комплексного бачення не є можливим взагалі приступати до комплексного відновлення наших територій. 
Просимо проголосувати в першому читанні і до другого читання в нас вже також є пропозиції, ми сьогодні обговорювали і на підкомітеті. Але єдине, дуже прошу скоротити строки розгляду цього законопроекту, тому що було б дуже добре, якщо він уже в травні буде прийнятий і підписаний Президентом, для того щоб можна було вже комплексно реалізовувати все …(Не чути), яке стосується і переміщених осіб і стосується комплексних планів по відновленню населених пунктів. 
Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна, за презентацію. 
Ганна Вячеславівна  Бондар, прошу вас, рішення підкомітету.

БОНДАР Г.В. Колеги, дякую.  
Технічно ми сьогодні на підкомітеті з питань містобудування і підкомітеті з питань проектування і будівництва розглянули даний законопроект. І рішення підкомітету наступне. 
Значить, вирішено запропонувати комітету, перше, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстраційний номер 7282) включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 
Друге. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні законопроект за реєстраційним номером 7282 прийняти за основу. 
Третє. Рекомендувати Верховній Раді України  відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України скоротити до законопроекту за реєстраційним номером 7282 строк подання поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи наполовину.
Четверте. Врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 
Прошу підтримати рішення підкомітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олег Андрійович Дунда, у вас все те саме, правильно? Добре. 
Наталія Вікторівна...

ДУНДА О.А. Андрій Андрійович, це ж був законопроект, розглядався на двох підкомітетах, це наше одноособове рішення разом, нашого підкомітету і підкомітету Ганни Бондар. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так. Дякую вам за спільне рішення.
Наталія Вікторівна Козловська від Міністерства розвитку громад.  

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Доброго дня, шановні колеги! Щиро дякую за такі позитивні відгуки по законопроекту. Ви знаєте, що наразі ми перебуваємо в такому стані, який би... не регулювали би ці питання, якби у нас був мирний час і не літали б снаряди над головою. Тому норми, які передбачені зазначеним законопроектом, на превеликий жаль, ми повинні врегульовувати наразі, тому що маємо таку суспільну необхідність. І що стосується комплексних планів як планів по відновленню деокупованих територій, це наразі дуже важлива позиція, яку ми наразі відчуваємо в тому числі по Київській області для оперативного прийняття рішення, тому дуже сподіваюся на вашу підтримку до прийняття його в першому читанні.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Вікторівна, за вашу позицію.
Шановні члени комітету, бажають ще виступити, можливо, хтось чи запрошені, хто у нас ще, можливо, є бажаючі виступити? Якщо немає, шановні колеги, тоді є пропозиція, я її озвучу. 
І так, пропозиція рекомендувати парламенту відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності за реєстраційним номером 7282 включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 
Рекомендувати парламенту проект за реєстраційним номером 7282 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу, скоротивши наполовину строк подання пропозицій і поправок суб'єктам права законодавчої ініціативи. 
Зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та редакційного доопрацювання проекту закону і  узгодження окремих його положень з іншими положеннями законодавства, комітет ухвалив врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції, поправки щодо виправлень, уточнень і усунення помилок та/або суперечностей в тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та\або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідатимуть предмету правового регулювання законопроекту, зокрема щодо необхідності внесення змін до Земельного кодексу України у визначенні містобудівної програми, уточнення щодо надання вихідних даних для будівництва, нового будівництва, реконструкції будівель та тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, і звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити про це під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні. 
Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні визначити народного депутата Ганну Бондар. 
Шановні колеги, я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео та мікрофони, піднімати руку, якщо ви "за", якщо ви  проти чи утримались, прошу мені про це сповістити.
Прошу підтримати і проголосувати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття проекту за основу зі скороченням наполовину строків подання пропозицій та поправок з урахуванням 116 статті Регламенту Верховної Ради України.
Аліксійчук Олександр Васильович. Немає.
Балога Віктор Іванович. 
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за, з урахуванням статті 116 Регламенту.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Безгін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Гурін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. Пан Іванов!

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. Іванов – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Кальцев – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський Роман Михайлович.

_______________. Нема. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович. Немає поки що.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Немає.
Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. Саврасов – за. Підтримую.

ПОЛЯК В.М. Поляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поляк – за. Дякую.
Саврасов – за. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович. Мікрофон, будь ласка, Андрію Петровичу. Стріхарський, включіть мікрофон.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
21 – за, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято, шановні колеги.
Ми з вами переходимо до розділу "Різне". Шановні колеги, підготовлено проект Звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями актуальних питань у сферах місцевого самоврядування, регіональної та житлової політики, містобудування та деяких інших, що потребують оперативного врегулювання та вирішення спільними зусиллями законодавчої та виконавчої гілок влади як у період дії воєнного стану, так і після його припинення, скасування. Зараз цей проект листа буде надіслано в групу для ознайомлення. 
Також я пропоную на нашому наступному засіданні комітету утворити дві робочі групи, про це також ідеться в листі: робочу групу комітету з розроблення проектів законодавчих актів, спрямованих на забезпечення просторового планування та комплексної відбудови населених пунктів в регіоні, на майданчику підкомітетів з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах території забудови і з питань будівництва та проектування; робочу групу комітету з розроблення проектів законодавчих актів з питань житлової політики та забезпечення громадян житлом, в тому числі які його втратили внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на майданчику підкомітетів з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва та з питань технічного регулювання і ціноутворення в будівництві, енергоефективності у будівельній галузі. 
Якщо ви підтримуєте ці ініціативи, прошу поставити плюсики в групі, і ми питання утворення робочих груп розглянемо на наступному нашому комітеті. 
У мене все. Чи бажають виступити члени комітету, чи є оголошення, можливо, заяви? Лариса Білозір, знаю, хотіла виступити. 

БІЛОЗІР Л.М. Можна, да, даєте слово, пане голово? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно.

БІЛОЗІР Л.М. У мене є пропозиція, шановні колеги, заслухати на… Чуєте мене, так? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Включіть відео, бо вас не видно. 

БІЛОЗІР Л.М. Добре. Чуємо, кажіть.

БІЛОЗІР Л.М. Бачите мене? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, бачимо, все добре. 

БІЛОЗІР Л.М. Я пропоную на наступне засідання комітету запросити чотири міністерства: Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації, реінтеграції і Мінрегіон з наступного приводу. На сьогодні в нас іде реєстрація і продовжена реєстрація переселенців до 30 квітня. І на сьогодні ми маємо таку проблему, що соціальна громада, вона практично не працює, якщо минулого ще тижня і поза минулого було зареєстровано десь до мільйона переселенців, то сьогодні у зв'язку з тим, що просто надзвичайне навантаження, вона лягла.
Я хочу сказати, що я об'їздила всі ЦНАПи на окрузі, люди працюють понаднормово, люди працюють у ЦНАПах вночі, але вона вже навіть вночі не працює. Звичайно, сервери в соціальних громадах не були розраховані на такий потік людей. Там в тиждень така кількість, як, можливо, і в рік не проводилося послуг. По соціальній громаді є такі постанови 333 і 332, де була прописана Дія, на жаль, вона до сих пір, тобто її обіцяють, завтра, завтра, кажуть, вже в середу, але там все одно є такі моменти, які Дії не будуть дозволяти це робити, і дуже багато людей похилого віку. І, насправді, ми мали нараду в рамках асоціації громад всеукраїнської дуже багато нарікань, але, на жаль, там не було Мінцифри, і Мінсоц киває там в ту сторону, там є заступник, який цим займається, і там щодо серверів, щодо оренди їх і так далі. 
Я думаю, що нам треба заслухати, тому що люди дуже ображені, обурені, і, мені здається, це треба якнайшвидше вирішувати. Можливо, запропонувати графіки, щоб там якийсь регіон працював, інший не працював. Тому що роботи ніякої, одну людину можуть реєструвати по дев'ять годин. 
Тому я вас дуже прошу запросити всіх, щоб ми це обговорили, тому що, мені здається, десь щось, немає порозуміння між тими міністерствами в плані координації роботи. Можливо, ми чимось їм можемо допомогти. В любому випадку треба заслухати, тому що дуже фактична і нагальна проблема. І те, що ми продлили до 30 числа, вірніше, уряд, воно нічого не вирішило, тому що насправді вони і до 30-го не встигнуть зареєструвати,  квітня, переселенців для того, щоб виплатити допомогу за березень. Це просто неможливо.
Тому я вас дуже прошу, пане голово, направити лист на ці чотири міністерства і запросити міністрів і також людей, які займаються цим питанням, там є заступники, щоб вони доповіли по цьому питанню.
Дякую. 

_______________. Несамовито підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, якщо підтримується пропозиція Лариси Миколаївни Білозір про нагальне питання надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, то ми його теж розглянемо на наступному засіданні та запросимо представників тоді чотирьох міністерств: Мінцифри, Мінреінтеграції, Мінрегіону та Мінсоцполітики. 
Ніхто не заперечує? Тоді ...

БІЛОЗІР Л.М. Дякую, колеги. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо є ще заяви, об'яви? Якщо ні, про час проведення нашого наступного засідання повідомимо додатково. 
Якщо все, перемога буде за нами. Слава Україні! На сьогодні засідання нашого комітету оголошую закритим.    
Дякую всім за роботу, що доєдналися і працюєте на благо України. Дякую всім. 

