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

_______________. Всім доброго дня. Що ми там, реєструємося  вже на комітеті чи ще ні?

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександр, реєструємося. Зараз чекаємо, Віталій Безгін доєднається, бо він у нас доповідач. О, пане Віталію, у нас вже є кворум. 

БЕЗГІН В.Ю. Доброго дня, колеги. Доброго дня ще раз, кого не бачив. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас вже є кворум. Тоді, щоб не зволікати час…

 _______________. Пане голово!

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Слухаю.

 АЛІКСІЙЧУК О.В. Пане голово, якщо пропаде зв'язок, враховувати…  (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Аліксійчук, і ви будете тоді особисто приймати участь. Але якщо не буде зв'язку, ми ваш голос зараховуємо "за". Вірно? 

АЛІКСІЙЧУК О.В. (Не чути)
 
_______________. У нас кворум є? Ще раз всіх вітаю!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, кворум є. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. По порядку денному мій голос "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, ще раз скажіть, по законопроектах, якщо не буде зв'язку, 42…

АЛІКСІЙЧУК О.В. Якщо зв'язку не буде зі мною, врахувати мій голос "за" законопроекти, які є в порядку денному. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все, я вас почув. Якщо не буде з вами зв'язку, ми ваш голос зараховуємо "за". Шановні колеги, щоб просто всі чули під запис. 
Отже, шановні колеги, перш за все вітаю всіх, радий бачити, що всі знайшли час і доєдналися до комітету. Ми проводимо засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі Zoom у порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України", із застосуванням пункту 4 розділу VIII "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 зареєструвалось… Скільки зараз?

 _______________. 17.

ГОЛОВУЮЧИЙ. …17 народних депутатів. Тобто кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим. 
Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Ісаєнко не буде заперечувати, допомогу нам по підрахунку голосів буде надавати секретаріат, і їх буду озвучувати в ефірі під запис. Дмитро Валерійович, не заперечуєте? 

ІСАЄНКО Д.В. Не заперечую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, я зараз в алфавітному порядку буду надавати слово для того, щоб ви особисто представили, що берете участь у засіданні комітету, та прошу включати відео.
Зараз зробимо перекличку. І одразу, колеги, вношу пропозицію, щоб зекономити ваш час, підтримати та проголосувати порядок денний засідання комітету за основу та в цілому. Прошу одночасно оголошувати, що ви берете участь у засіданні комітету, і зазначати вашу позицію щодо порядку денного. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, беру участь у засіданні комітету особисто, голосую за прийняття порядку денного за основу та в цілому.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Присутній особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. І за порядок денний.

АЛІКСІЙЧУК О.В. І за порядок денний, і якщо погано було чути попередні, віддаю свій голос "за" за законопроекти, зазначені в порядку денному. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І там ще є про створення робочих груп. Ваш голос теж?

АЛІКСІЙЧУК О.В. Так, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Я, Балога Віктор, беру участь особисто, підтримую всі пропозиції порядку денного комітету за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Іванович. Дуже приємно.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Безгін присутній особисто, підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. Десь була в дорозі у нас. Поки що немає, але я думаю, що доєднається, ми бачили її на підкомітеті, бачимо, як працює пані Лариса.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар Ганна, беру участь особисто, підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганна Вячеславівна.
Гузь Ігор Володимирович є у нас?

ГУЗЬ І.В. Вітання, друзі. Беру участь особисто, підтримую порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна, включайте ще раз камеру, я бачу, що ви з'явилися. Ми голосуємо особисто за основу та в цілому.

БІЛОЗІР Л.М. Вітаю, колеги. Лариса Білозір, беру участь в комітеті особисто, підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович, бачу, що ви теж доєдналися.

ГУРІН Д.О. Добрий день, колеги. Підтримую порядок денний за основу і в цілому, приймаю участь в комітеті особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я бачу, що до нас теж в дорозі доєднався Дмитро Микиша, тому перескочу трішки.
Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Дмитро Микиша, беру особисто участь у засіданні комітету, і за порядок денний за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дмитро Сергійович, з вами буде нормальний зв'язок при голосуванні? 

МИКИША Д.С. Можливо, буде пропадати, але я буду намагатися… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ваш голос врахувати яким чином за законопроект? 

МИКИША Д.С. Я буду голосувати, уже як ближче буде до голосування. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, дякую. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Вітаю всіх! Дунда Олег присутній особисто, і голосую за основу і в цілому за порядок денний запропонований. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Загоруйко Аліна Леонідівна.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 

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

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко присутній особисто. За основу і в цілому порядок денний підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Кальцев присутній особисто. Підтримую порядок денний за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, беру участь у засіданні комітету особисто. Підтримую порядок денний комітету за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр присутній особисто на засіданні комітету. Порядок денний підтримую за основу та в цілому 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Лозинський Роман Михайлович не доєднався? Немає.
М'ялик Віктор Ничипорович, бачу, він є.
                     
М'ЯЛИК В.Н. М'ялик Віктор, беру особисто і голосую за порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна, бачу, що ви теж доєдналися. 
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Поляк Владіслав, беру участь особисто і голосую за порядок денний за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Владіславе.
Рубльов Вячеслав Володимирович. 

РУБЛЬОВ В.В. Беру участь особисто, голосую за основу і в цілому за порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Саврасов Максим Віталійович. Нема поки що в нас Саврасова. 
Стріхарський Андрій Петрович.  
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний на засіданні комітету присутній. Голосую за порядок денний за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна доєдналася? 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков присутній особисто. За в цілому за порядок денний і за основу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, Стріхарський Андрій Петрович. Чи доєднались? Тільки що був, вже не бачу.  
Шановні колеги, 21 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Ми з вами переходимо до питань порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії військового стану (реєстраційний номер 7269), автори – Безгін, Поляк, Клочко, Юнаков, Качура та інші народні депутати.
Шановні колеги, прошу спочатку від авторського колективу заслухати Безгіна Віталія Юрійовича, він представить законопроект, а потім  сповістити рішення підкомітету. 
Віталій Юрійович, прошу, вам слово. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, Андрій Андрійович. Я, власне, і від підкомітету, і від авторського колективу. 
Ключова історія. 7269 сам по собі –  це по суті частина, блок про місцеве самоврядування з законопроекту 7153, який ми ухвалювали три тижні назад, який досі не підписаний. Він комплексний. Напевне, нам, дійсно, було б  правильно доробити  різні блоки на різні законопроекти.
В принципі, нагадаю вам, про що у нас 7269. По-перше, це розширення повноважень голів громад на період дії воєнного стану. Ми розуміємо, що нам  потрібно мати можливість ухвалювати оперативні рішення самостійно. Мова йде, наприклад, щодо спрямування  коштів місцевих бюджетів на Збройні Сили, чи то створення  центрів допомоги саме юридичної, які стосуються переселенців, подібних речей. 
Крім того, мова про врегулювання правового стану взагалі військових адміністрацій населених пунктів, де у разі введення такої  усі повноваження місцевої ради, виконкому, вони переходять  саме до військової адміністрації.
Так само законопроект у нас говорить про безперервність надання фактично адміністративних послуг в тих територіях, де не ведуться бойові дії. Тому, в принципі, це такі ключові речі, про які я хотів би сказати. 
Тепер з приводу загалом позиції підкомітету і позиції, яку, власне, я  прошу колег підтримати. Власне,  враховуючи те, що, наприклад, у нас ще є блок, який  потребує вдосконалення: щодо державної служби, щодо можливості спрощення конкурсних процедур, - я думаю, що про це будуть говорити, я не знаю, присутні чи ні, або представники Мін'юсту, або представники НАДС. Враховуючи той факт, що є свої зауваження десь і в інших структур, я думаю, що був би правильний шлях сьогодні даний законопроект рекомендувати парламенту за основу з подальшим, власне, доопрацюванням. 
Тому я просив би, щоб ми рекомендували 7269 в першому читанні прийняти за основу. Зважаючи необхідність доопрацювання при підготовці до другого читання, врахувати можливості застосування частини першої 116 статті Регламенту, власне, безпосередньо. І так само просив би здійснити відхилення одноразове від Регламенту, тобто скоротити строки подання пропозицій і правок наполовину. Я вважаю, що це нам дозволить і якомога оперативніше ухвалити даний законопроект, щоб це було конструктивно, і в той же час зекономити час на подачу правок, щоб вони дійсно були по суті. Бо більшість інституцій, з якими ми спілкувалися, вони наявний перелік правок вже підготували, тому їм не складе великих зусиль оперативно ці правки подати, щоб ми в комітеті їх опрацювали і вийшли оперативно на друге читання. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович. Дякую за чітку позицію, як завжди. 
Шановні члени, у нас тут присутні від НАДС Алюшина, пані Алюшина Наталія. Можемо заслухати, якщо пані Наталія до нас…

АЛЮШИНА Н.О. Так-так. Добрий день! Добрий день, колеги, Андрій Андрійович! Вітаю всіх! 
І, колеги, да, дійсно, у НАДС є позиція. Ми підтримуємо цей законопроект. І, в той же час, так само, те, про що щойно Віталій зазначив, ми пропонуємо, дійсно, поширити ряд його положень на державних службовців. Адже дійсно сьогодні законодавчо у нас дійсно нічого не передбачено, окрім конкурсної процедури прийому громадян, не лише на посади в органи місцевого самоврядування, а і на посади державної служби. 
В свою чергу, ми погоджуємося, що проведення конкурсів в таких умовах є ускладненим. І з огляду на небезпеку для життя і громадян-претендентів, і також членів конкурсної комісії, я б хотіла наголосити, що спрощена процедура прийому громадян України на державну службу і в органи місцевого самоврядування в цей особливий період без конкурсу все одно буде передбачати відповідність кандидатів встановленим вимогам до громадянства, до освіти і, звісно, до досвіду.
Також ми підтримуємо необхідність підтвердження професійної компетентності осіб, які були призначені в період воєнного стану, і ці норми збалансують цей законопроект. Відтак конкурси все одно будуть проведені на ці згадані посади не лише як… Ми можемо згадати цю ковідну процедуру, тобто не пізніше як 6 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.
І також у нас викликає деяке занепокоєння, дійсно, тут нюанс щодо положення цього законопроекту про наділення повноваженнями сільського, селищного, міського голови, начальника військової адміністрації щодо швидкого звільнення посадових осіб місцевого самоврядування. Тут, звісно що, на нашу думку, в окремих випадках, це може призвести до зловживання, відтак і судових оскаржень, і звільнень. Ми, звісно, передамо наші пропозиції комітету, за потреби ми готові долучитися до опрацювання цього законопроекту до другого читання. 
Я дуже дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Наталія.
У нас ще є Олег Миколайович Немчінов.

НЕМЧІНОВ О.М. Дякую, Андрій Андрійович.
 Я дуже дякую колективу розробників за те, що вони погодилися з нашими пропозиціями з приводу розширення цього закону, в тому числі на державних службовців. До того всього, що сказала Наталія Олександрівна, я б хотів передати прохання… (Не чути)  якщо буде цей законопроект успішно проголосований, про ту проблематику, яка у нас зараз виникла у зв'язку, скажімо так, діями ворогу в частині державних службовців тощо. У нас вже, на жаль, є підтверджені випадки, коли ми розкриваємо ворожу агентуру, люди перебувають у якихось певних слідчих діях, натомість ми не можемо їх зараз швидко звільнити. Ті норми, які ви пропонуєте врегулювати в частині сільських, селищних, міських голів у спрощеній процедурі щодо звільнення службовців органів місцевого самоврядування, можливо, варто буде в другому читанні пропрацювати щодо певних категорій посадових осіб, зокрема, наприклад, носіїв таємної інформації, щоб звузити цю категорію, для того щоби керівники державної служби в органах мали можливість звільняти таких людей по спрощеній процедурі. Якщо буде там оперативно доведена невиновність цих людей, то, можливо, треба буде передбачати якусь процедуру поновлення. Але в даний момент в нас це вже непоодинокі випадки в різних центральних органах виконавчої влади, коли є, на жаль, такі прикрі інциденти. 
Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вашу позицію, Кабінету Міністрів. Я думаю, що вона врахована і вона всецільно охоплює дане питання. 

БЕЗГІН В.Ю. У нас є прекрасний досвід взаємодії і з Секретаріатом Кабміну, і з НАДС. Я думаю, що обов'язково всі будуть долучені до доопрацювання між першим і другим читанням. Тому тільки дякую за позицію. Будемо намагатися якомога підтримати виконавчу владу зокрема. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, ще хтось бажає виступити з цього питання? Можливо, ще запрошені, когось я не побачив. Дивлюсь, наче піднятих рук немає. 
Якщо немає у нас більше, хто бажає виступити, тоді в мене є пропозиція. Рекомендувати парламенту, відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (реєстраційний номер 7269) включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 
Рекомендувати Верховній Раді України проект за реєстраційним номером 7269 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
Комітет рекомендував Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 109 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строки подання пропозицій (поправок) до проекту закону за реєстраційним номером 7269 при підготовці його до другого читання. 
Зважаючи на необхідність 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), 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. 
І звернутись 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 Верховної Ради України комітет визначив народного депутата України, голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталія Безгіна. 
Шановні колеги, я буду по черзі надавати вам слово для висловлення вашої позиції за даний законопроект. Прошу включати відео та звук і піднімати руку, якщо ви  за, якщо ви проти чи утрималися, поясніть, будь ласка, через ввімкнений мікрофон про вашу позицію.
Я, шановні колеги, дуже прошу підтримати та проголосувати. Це перше читання, але дуже необхідний законопроект. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття проекту за основу із скороченням наполовину строків подання пропозицій та поправок з урахуванням статті 116 Регламенту Верховної Ради України.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук за основу із скороченням термінів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Балога – за, по тексту Клочка.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За основу зі скороченням термінів, застосування 116 статті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович.
Білозір Лариса Миколаївна. Не доєдналася.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна.
Гузь Ігор Володимирович. Ігор Володимирович, бачу, що ви є.
Гурін Дмитро Олександрович, бачу, доєднався.

ГУРІН Д.О. Гурін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 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, з скороченням терміну і застосуванням 116 статті.

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

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Немає.

М'ЯЛИК В.Н. Ні-ні, М'ялик є. І М'ялик підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Ничипорович. Зараховано ваш голос. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. Не доєдналась, да? 
Поляк Владіслав Миколайович. Бачу, що ви є.

ПОЛЯК В.М. Поляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Владіслав Миколайович. 
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов – за, зі скорочення термінів і застосуванням статті 116.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вячеслав Володимирович.   
Саврасов Максим Віталійович. Немає. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Шуляк Олена Олексіївна. Не доєдналась? 
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
Шановні колеги, у нас 21 – за, проти – 0, утримався – 0. Рішення прийнято. 
Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект закону про…  Дякую всім за голосування. 
Наступне питання: проект Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстраційний номер 4284), друге читання. 
Прошу до слова голову підкомітету Стріхарського Андрія Петровича, та прошу сповістити рішення підкомітету. 
Шановні колеги, перед тим, як ми перейдемо до голосування про відхилення пропозицій і поправок, хочу наголосити, що більшість поправок, що відхилені, стосувалися суті закону, кодексів, до яких вони вносяться. Ці поправки направлені на вилучення норм законодавства, які вже не діють або діють в іншій редакції в інших законопроектах і законах. Але цей законопроект направлений тільки на дерадянізацію, тобто вилучення термінології радянських часів.
Прошу, Андрій Петрович, вам слово. Стріхарський. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Доброго дня, шановні колеги, шановний пане голово.
На ваш розгляд представлений підготовлений до другого читання законопроект про дерадянізацію законодавства України (реєстраційний номер 4284), який прийнятий Верховною Радою України в першому читанні за основу 20 травня 2021 року.  Цей законопроект спрямовано на відрадянщиння актів законодавства України як шляхом внесення відповідних змін до існуючих законів, так і визнанням такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативно-правових актів або їх положень органів державної влади і управління Союзу РСР і Української РСР, Української … які, формально зберігаючи свою чинність, не здійснюють регулюючого впливу або навпаки є такими, що донині регулюють певне коло суспільних відносин, хоча і застосована термінологія в них та підходи до предметного регулювання є застарілими, не актуальними і концептуально не сумісними із законодавством України. 
Доопрацювання законопроекту до другого читання здійснено підкомітетом з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва за наслідками розгляду внесення до нього поправок і пропозицій народних депутатів України. 
Підготовлений до другого читання законопроект наведено у вигляді порівняльної таблиці, яка містить 458 пропозицій, з яких враховано 273 пропозиції, враховано редакційно 5 пропозицій, враховано частково 27 пропозицій та відхилено 153 пропозиції. 
Далі. Порівняльна таблиця законопроекту. Є відхиленими пропозиції за наступними номерами: 1-7, 9-17, 21-27, 30-33, 38-42, 45-48, 53, 54, 56-58, 60, 61, 63-67, 69, 72, 73, 80, 82, 85, 88, 101, 102, 104-112, 115, 119-123, 126, 128, 132, 135, 136, 138, 145, 147, 148, 159, 163, 165, 171, 176, 180-183, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199-203, 205, 209, 211-215, 218, 223, 225, 227, 234-237, 239-243, 245-248, 250-253, 255-264, 266-272, 392. 
Як чути мене, колеги? Бо в мене зв'язок тут поганий. Пане голово, чути мене? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чути добре.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Далі продовжуємо. 
За наслідками підготовки законопроекту на засіданні підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва вирішено запропонувати рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання проект Закону за реєстраційним номером 4284 прийняти у другому читанні та в цілому. 
Шановний пане голово, прошу поставити на голосування вказані мною відхилені поправки та підтримати рекомендацію підкомітету про прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Шановні колеги, ще хочу нагадати, що, крім того, велика частина поправок і пропозицій до даного законопроекту внесена з порушенням статті 116 Регламенту Верховної Ради  України, тобто внесені до розділів, глав, статей, їхніх частин, пунктів, абзаців, речень тексту законопроекту, які не були предметом розгляду в першому читанні законопроекту, який було прийнято Верховною Радою за основу. Тому ставлю спочатку на голосування пропозицію про відхилення. 
Пропонується відхилити… Повинен озвучити, тому  трошки часу. Пропонується відхилити 153 пропозиції за номерами: від 1 по 7, від 9 по 21, від 23 по 27, від 30 по 33, від 38 по 42, від 45 по 48, 53, 54, від 56 до 58, від 62 по 66, 68, 71, 72, 79, 81, від 84 по 87, 100, 101, від 103 по 111, 114, від 118 по 122, 125, 127, 131, 134, 135, 137, 144, 146, 147, 158, 162, 164, 170, 175, від 179 по 182, 186, від 188 по 190, 192, 194, 196, від 198 по 202, від 204 по 208, від 210 по 214, 217, 222, 224, 226, від 233 по 236, від 238 по 242, від 244 по 247, від 249 по 252, від 254 по 263, від 265 по 271, 391. 
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.
Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за відхилення цих пропозицій. 
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук за відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір Лариса за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За відхилення.

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

ГУРІН Д.О. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Підтримую відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов за відхилення. 

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. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. За відхилення даних пропозицій. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. Немає поки що.  
Микиша Дмитро Сергійович. Немає.
М'ялик Віктор Ничипорович. Віктор М'ялик.

М'ЯЛИК В.Н. Є. Зараз вмикаюся.  М'ялик за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. Немає.
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Поляк за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Саврасов Максим Віталійович. Не доєднався. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.
Микиша, бачу, доєднався. Прошу, Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Я за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Повертаюсь. Немає поки що. 
Шуляк Олена Олексіївна. У відрядженні. 
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, у нас 20 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Отже, чи бажають перед остаточним голосуванням виступити члени комітету, шановні колеги? Рішення у нас там прийнято, тому далі у нас основна пропозиція. 
Якщо немає бажаючих виступити, тоді я озвучу пропозицію. Це рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання проект Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстраційний номер 4284) прийняти в другому читанні та в цілому. 
Доручити підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва спільно із секретаріатом комітету здійснити техніко-юридичне доопрацювання порівняльної таблиці до законопроекту 4284 для внесення його на розгляд Верховної Ради  України у другому читанні. 
У разі прийняття законопроекту у другому читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді  України доручити нашому комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради  України здійснити спільне з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради  України його техніко-юридичне доопрацювання. 
Доповідачем від комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради  України прошу визначити мене – голову Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрія Клочка. 
Шановні колеги, я по черзі буду вам надавати слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео, піднімати руку, якщо ви за, якщо ви проти чи утрималися, прошу включити мікрофон і мені про це сповістити. Прошу підтримати і голосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття проекту в другому читанні та в цілому. 
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук, голосую – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Балога Віктор Іванович. 

БАЛОГА В.І. Балога категорично голосує за.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За основу та в цілому. 

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. Бачу, що ви є. 

ГУРІН Д.О. Гурін – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л.  Підтримую за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Аліна Леонідівна. 
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. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

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

МИКИША Д.С. Микиша, підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК  В.Н. М'ялик підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова. Немає. 
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Поляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Боже, яке у вас красиве небо, пане Владіславе! 
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Саврасов Максим Віталійович. Немає. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Не доєднався? Нема. 
Шуляк Олена Олексіївна у відрядженні.
Юнаков Іван Сергійович. Бачу, що… Будь ласка,  звук включіть там. 

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Почув.
Шановні колеги,  у нас 20 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Переходимо до розділу "Організаційні питання". Це про створення робочої групи комітету з розробки законодавчих актів з питань  житлової політики та забезпечення  громадян житлом, у тому числі тих, які втратили його внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 
Шановні колеги, ми мали змогу ознайомитися з проектом рішення. Чи бажає хтось із членів комітету виступити перед голосуванням по цьому питанню? Не бачу піднятих рук. Тоді одразу переходимо до пропозицій. 
Це створити робочу групу Комітету з питань  організації  державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з розробки законодавчих актів з питань  житлової політики, забезпечення  громадян житлом, у тому числі які втратили його внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 
Визначити співдоповідачем… співголовами, перепрошую, визначити співголовами робочої групи народних депутатів  України: заступника голови комітету Шуляк Олену Олексіївну, голову підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва Стріхарського Андрія, голову підкомітету з питань техніко-юридичного регулювання і ціноутворення у будівництві,  енергоефективності у будівельній галузі Івана Юнакова.
Доручити співголовам робочої групи сформувати її персональний склад за погодженням з головою комітету.  
Залучити до участі в роботі робочої групи народних депутатів України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів  України, центральних органів виконавчої влади, а також асоціацій, об'єднань неурядових організацій, науковців, експертів у сфері житлової політики. 
Контроль за виконанням даного рішення комітету покласти на народного депутата України, секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка.
Шановні колеги, буду по черзі знову надавати вам слово для висловлення вашої позиції з цього питання. Прошу включати відео і піднімати руку, якщо ви за, якщо ви проти чи утрималися, прошу наголосити і сповістити мене про це. Прошу підтримати і проголосувати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук, голосую – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Балога голосує за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Іванович.
Безгін Віталій Юрійович.
Білозір Лариса Миколаївна, бачу, ви є.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір за дану пропозицію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Гурін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Нема.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна.
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. Качура – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський Роман Михайлович. Не на зв'язку.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. Немає.
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Поляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Немає поки що. 
Саврасов Максим Віталійович. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Немає поки що. 
Шуляк Олена Олексіївна. Немає.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Шановні колеги, у нас 18 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.
Тепер ми переходимо ще до одного голосування. Це про створення Робочої групи Комітету з розробки законодавчих актів, спрямованих на забезпечення просторового планування та комплексної відбудови населених пунктів і регіонів.
Шановні колеги, ви мали змогу ознайомитись з проектом рішення. Чи бажає хтось з членів виступити перед голосуванням? 

 _______________. Я хочу, щоб мене додали в робочу групу, пане голово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитро, ми зараз створюємо робочу групу, а потім…  (Не чути) нададуть. Ви всі подасте замовлення, і ви увійдете в цю робочу групу, звичайно.

 _______________. Супер! Дуже дякую. Все, питання знято. Я – за.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, тоді є пропозиція, я повинен її зачитати. 
Це створити робочу групу Комітету з питань  організації  державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з розробки законодавчих актів, спрямованих на забезпечення просторового планування та комплексної відбудови населених пунктів і регіонів. 
Визначити співголовами робочої групи народних депутатів  України: заступника голови комітету Шуляк Олену Олексіївну, голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин в межах територій забудови Ганну Бондар, голову  підкомітету з питань будівництва та проектування Олега Дунду.
Доручити співголовам робочої групи сформувати її персональний склад за погодженням із головою комітету.  
Залучити до участі в роботі робочої групи народних депутатів України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів  України, центральних органів виконавчої влади, а також асоціацій, об'єднань неурядових організацій, науковців, експертів у сфері містобудівної політики. 
Контроль за виконанням даного рішення комітету покласти на народного депутата України, секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка.
Шановні колеги, і знову по черзі буду вам надавати слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео, мікрофон, піднімати руку, якщо ви за, якщо ви проти чи утримались, прошу на цьому наголосити і сповісти мене. 
Прошу підтримати і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію. 
Далі прошу.  Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович. Віктор Іванович! Будь ласка,  мікрофон! Ми вас повинні почути. 

БАЛОГА В.І. Вибачаюся, категорично за. Якщо хтось проситься, всіх включайте за моєю згодою.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Іванович. 
Безгін Віталій Юрійович. Не доєднався, да? 
Білозір Лариса Миколаївна. Лариса Миколаївна десь в дорозі у нас.
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 –  за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна.
Володимир Ілліч Іванов.

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. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

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

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. Пане М'ялик! Немає поки що. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Поляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Лозинський, бачу, доєднався. Пане Романе! 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Андрій Андрійович, я перепрошую. Всім доброго дня, колеги. Я особисто присутній і прошу  рахувати мій голос за, по можливості, обидва законопроекти, які сьогодні розглядаються на засіданні комітету. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми вже провели. А по цьому питанню ваш голос теж за?  Ми створюємо робочу групу.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Якщо створюємо групу, звісно, завжди за створення  груп.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Романе. Ваш голос врахований. Раді вас бачити.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Навзаєм.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Рубльов Вячеслав Володимирович.
Саврасов Максим Віталійович. Нема. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Немає.
Шуляк Олена Олексіївна. Немає.
Юнаков Іван Сергійович. Пане Юнаков! 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, 17 – за, проти – 0,  утримались – 0. (Шум у залі) А, М'ялик. Пане М'ялик.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за. Ви вічно мене забуваєте. Хто завжди за, а ви ще й забуваєте його. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не забуваємо про вас ніколи. Дякую, що ви до нас доєдналися. 
Шановні колеги, у нас 18 – за, проти – 0, утрималися – 0. 

БІЛОЗІР Л.М. Можна ще Білозір врахувати голос? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Білозір, звичайно. Лариса Миколаївна, ваш голос враховано. 
В нас тоді 19 – за, проти – 0, утрималися – 0. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, ми переходимо в розділ "Різне". Шановні колеги, звернення до Прем'єр-міністра, з яким ви мали всі можливість ознайомитися  у групі, щодо ініціатив комітету по різним напрямкам за наслідками нашого засідання буде надіслано до Кабінету Міністрів України. Сповіщаю вас про це, щоб всі знали. 
Шановні колеги, у кого є заяви, оголошення, прошу сповістити. 
Якщо немає, тоді всім дякую сьогодні за роботу. Дякую, що знайшли час. Ну, а всім – нашої перемоги! І оголошую засідання  комітету закритим. На все добре. До наступних зустрічей. Дякую всім.

