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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас уже є 14 людей. Я прошу вас повернутися, будь ласка, до ваших екранів, спробуємо розпочати вчасно.
Пан Віталій Безгін. Є у нас доповідач Аліна Леонідівна. Вітаю вас! Скорішого одужання вам, ми на вас чекаємо. Пане Дмитре, дякую. Олександр. Пан Володимир. Дмитро Валерійович Ісаєнко, можете до нас… Дякую, ми чекаємо на вас.
Шановні колеги, у нас уже є 14 депутатів зараз, те, що бачимо. Шановні колеги, сьогодні ми проводимо з вами засідання комітету у режимі відеоконференції на платформі Zoom у порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України" і застосуванням пункту 4 розділу VIII "Прикінцевих положень". 
Перед початком нашого засідання хотів би наголосити, що наша сила в єдності. Нас об'єднало прагнення жити у мирній незалежній державі, змінювати наше майбутнє та творити нову історію України. Депутатський корпус комітету та працівники секретаріату продовжують консолідовано виконувати свої обов'язки, працювати на благо розвитку та процвітання нашої держави. Щиро вітаю всіх з Днем єднання! Ми всі знаходимося в місті Києві не дивлячись на те, що ми працюємо сьогодні на платформі Zoom. І дякую всім за те, що всі сьогодні є, і народні депутати виконують свої обов'язки як у роботі в комітету, так і у Верховній Раді. 
Нагадую, що до складу нашого комітету входить 26 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутньо більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. На засіданні зареєструвалось… Скільки зараз, 14 так і є? 14 народних депутатів. Кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим. 
Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович не буде заперечувати, допомогу нам по підрахунку голосів буде надавати секретаріат і я буду це озвучувати. Дмитро Валерійович, ви не заперечуєте?

ІСАЄНКО Д.В. Я не заперечую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, зараз кожному з вас я буду в алфавітному порядку надавати слово для того, щоб ви особисто представились, що берете у засіданні комітету особисто… 
Прошу включати відео. Зараз зробимо перекличку. І одразу, колеги, вношу пропозицію підтримати та проголосувати порядок денний засідання комітету за основу та в цілому. 
Тому прошу одночасно оголошувати, що ви берете участь у засіданні і зазначати про ваше рішення щодо порядку денного. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, беру участь у засіданні комітету особисто та голосую за прийняття порядку денного за основу та в цілому.
Аліксійчук Олександр Васильович.
 
АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук Олександр, беру особисто участь в засіданні комітету і голосую за порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Васильович.
Балога Віктор Іванович. Віктор Іванович! А звук, будь ласка, включіть, Віктор Іванович, щоб ми вас почули. Мікрофон, Віктор Іванович. Мікрофон, будь ласка, включіть. 

БАЛОГА В.В. Так я включив.

ГОЛОВУЮЧИЙ. От тепер ми вас чуємо.

БАЛОГА В.І. Беру особисту участь в голосуванні, будь ласка.

ГОЛОВУЮЧИЙ. А за рішення порядку денного?

БАЛОГА В.І. Так, буду особисто голосувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Іванович.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Безгін присутній особисто, голосую за порядок денний за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович.
Білозір Лариса Миколаївна. Лариса Миколаївна, звук, будь ласка. Дякую є вже, ми вас чуємо.

БІЛОЗІР Л.М. Добрий день ще раз, колеги. Я, Лариса Білозір, беру участь в засіданні комітет особисто і голосую за порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Доброго дня! Бондар Ганна Вячеславівна, беру участь в засіданні комітету особисто, голосую за основу і в цілому за порядок денний. 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганна Вячеславівна. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Є, присутній і голосую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Голосуєте яким чином, "за"?

ГУЗЬ І.В. Голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович. Мікрофон, будь ласка, пане Дмитро. 

ГУРІН Д.О. Дмитро Гурін, особисто приймаю участь в засіданні комітету, голосую за порядок денний за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда Олег, підтримую попередніх спікерів, голосую "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов присутній особисто. Порядок денний підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Ілліч.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Присутній особисто. Голосую "за" в цілому, за основу і в цілому порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. Ще немає.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр приймаю участь особисто. Порядок денний підтримую за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Миколайович.
Лозинський Роман Михайлович. Роман Михайлович, а звук можна? Зрозуміло, не може розмовляти, але ми бачимо, що за основу та в цілому.
Микиша Дмитро Сергійович.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Беру особисто і голосую за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторе Ничипоровичу.
Плачкова Тетяна Михайлівна. Нема, в неї відпустка.
Поляк Владіслав Миколайович доєднався? Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Бачу, що ви з нами.

РУБЛЬОВ В.В. Приймаю участь особисто, підтримую за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вячеслав Володимирович.
Саврасов Максим Віталійович.

САВРАСОВ М.В. Приймаю участь особисто. Голосую "за" основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І в цілому, да?

САВРАСОВ М.В. І в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович. Нема поки що.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Приймаю участь особисто. Підтримую за основу і в цілому – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович.
Шуляк Олена Олексіївна. Зайнята зараз, немає поки що.
Юнаков Іван Сергійович. Бачу, що є.

Юнаков І.С. Приймаю участь особисто. Підтримую в цілому і за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Олексіївна з'явилась. Будь ласка, Олена Олексіївна, ви за основу та в цілому порядок денний? Олена Олексіївна.

_____________. Вона не може говорити.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага, все бачу. Говорити не можете, ми вас бачимо. Дякую, Олена Олексіївна.
І так, шановні колеги, у нас 22 народних депутати особисто приймають участь, і також за основу і в цілому 22 – за. Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Вилкове Ізмаїльського району Одеської області (реєстраційний номер 6556) (автор – Кабінет Міністрів України). 
Прошу до слова представника Міністерства розвитку громад та територій України. 

НЕГОДА В.А. Доброго дня, шановні народні депутати! Мене чути? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ведеться стенограма, тому прошу представлятися. 

НЕГОДА В.А. Я представлюся. Мене чути? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В'ячеслав Андронович, звичайно.

НЕГОДА В.А. В'ячеслав Негода, заступник міністра Мінрегіону. Отже, я спробую дуже коротко.
На розгляд парламенту було Кабінетом Міністрів внесено проект Постанови Верховної Ради про зміну і встановлення меж міста Вилкове Ізмаїльського району Одеської області.
Зазначеним проектом пропонується внести зміни в межі міста Вилкове і збільшити територію міста на 2 тисячі 387 гектарів земель та відповідно затвердити територію міста Вилкове загальною площею 2 тисячі 826 гектарів відповідно до проекту землеустрою. 
Ну і я не буду там зупинятися стосовно земель, там схеми у матеріалах є. В принципі, збільшення відбувається за рахунок земель, які входять в межах юрисдикції в території Вилківської міської ради. На думку і міської ради, і органів місцевої влади це дасть можливість не тільки юридично закріпити межі міста Вилкове, але й дати можливість для розвитку цього важливого міста саме в цій дуже такій заповідній зоні. Тому ми просимо підтримати і внести на розгляд парламенту. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, В'ячеслав Андронович. 
Запрошую до слова голову підкомітету Віталія Юрійовича Безгіна. Віталій Юрійович, прошу сповістити рішення.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово. Дякую В'ячеслав Андронович.
Ну власне, я думаю, що В'ячеслав Андронович все детально пояснив. Багато хто з нас знає, навіть члени комітету були присутні минулого року у Вилковській громаді. Власне, тому підкомітет сьогодні 15 хвилин назад одноголосно підтримав дане рішення. 
Тому підкомітет рекомендує комітету рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні ухвалити дану постанову за основу та в цілому. 
Прошу підтримати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович. 
Члени комітету бажають виступити з цього питання, можливо запрошені?

 _______________. Ні. 

 _______________. Давайте приймати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, є тоді пропозиція рекомендувати парламенту проект Постанови Верховної Ради України про зміну і встановлення меж міста Вилкове Ізмаїльського району Одеської області (№ 6556) за наслідками розгляду прийняти в цілому. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні визначити народного депутата України Віталія Юрійовича Безгіна.
Колеги, ми з вами завершили обговорення і переходимо до голосування. Я знову по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео, піднімати руку, якщо в декого немає можливості зараз сказати. І якщо ви "за", просто проголосуйте, будь ласка, щоб ми це зафіксували. Якщо ви "проти" чи "утримались" щодо позиції, треба озвучити під мікрофон, будь ласка. І прошу на це наголосити. 
І так, шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати дану пропозицію. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття проекту постанови в цілому. 
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Балога – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 	
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Я – так, як Білозір. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович.

 _______________. Пан Ігор, це було сміливо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гуріна немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Я підтримую Гузя Ігоря.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ще пані Олена Шуляк, бо вона зараз якраз на засіданні, Олена Олексіївна, сповістіть ваше рішення.

ШУЛЯК О.О. Шуляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

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. Володимир Федорович, я вас бачу, звук включіть, будь ласка.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Я – за. Перепрошую, звук…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. Не доєднався?
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. (Не чути) дану пропозицію – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова. Немає. 
Поляк. Хворіє. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Пан Рубльов. Немає. 
Саврасов Максим Віталійович. Він є, але не голосує. 
Стріхарський Андрій Петрович. Не доєднався. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна – за. 
Юнаков.

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Рубльов і Стріхарський.

РУБЛЬОВ В.В. За.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рубльов – за. Стріхарський – за. 
Дякую. 

САВРАСОВ М.В. І Саврасов, додайте теж. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Максиме, і ваш голос є теж. Саврасов. 
Шановні колеги, у нас: 22 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Переходимо до наступного питання про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" щодо встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території населених пунктів з метою увічнення пам'яті осіб, які брали участь в захисті Батьківщини (реєстраційний номер 6483) (авторства Кабінету Міністрів України). 
Прошу до слова представника Міністерства розвитку громад та територій України. 
Нагадую, що ведеться стенограма засідання, і прошу представлятися і презентувати даний законопроект. Регламент до 2 хвилин, прошу.

ХОЦЯНІВСЬКА Н.В. Доброго дня, шановний Андрій Андрійович, шановні народні депутати! Заступник міністра Мінрегіону Наталія Хоцянівська. 
Законопроект про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" розроблений Мінрегіоном на виконання доручення Прем'єр-міністра України до листа Президента України Володимира Олександровича Зеленського від 15 липня 2020 року. 
Законопроект спрямований на врегулювання і встановлення єдиного порядку для встановлення, утримання, демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території населених пунктів з метою увічнення пам'яті захисників України. Реалізація проекту закону не буде потребувати додаткових витрат із державного чи місцевого бюджетів.
Я хочу сказати, що сьогодні на території України, звичайно, не зупинений процес встановлення і увічнення таким чином пам'яті осіб, які захищали Україну, які мають видатні заслуги перед Батьківщиною. Органи місцевого самоврядування на сьогодні встановили вже… встановлено в населених пунктах понад 3 тисяч таких знаків, але єдиного підходу до цього часу не було напрацьовано. Тому цей законопроект і покликаний саме для врегулювання такого питання. Я прошу підтримати його.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вашу пропозицію.
Прошу до слова голову підкомітету, народного депутата Бондар Ганну Вячеславівну. Прошу сповістити рішення підкомітету.

БОНДАР Г.В. Дякую.
Дійсно, 15 лютого 2022 року на засіданні підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах території забудови розглянутий поданий Кабінетом Міністрів України законопроект 6483. Передбаченими законопроектом змінами до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" запропоновано встановити, що розміщення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок для увічнення пам'яті осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, що загинули під час участі в антитерористичній операції, в забезпеченні і проведенні чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України у Донецькій та Луганській областях, здійснюються відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядком.
Водночас порядок розміщення малих архітектурних форм у затверджених відповідними органами місцевого самоврядування правилах благоустрою населеного пункту має узгоджуватися з прийнятим Кабінетом Міністрів України порядком. 
На підтримку цього законопроекту висловилося Міністерство у справах ветеранів. І Міністерство культури повідомило про відсутність пропозицій і зауважень.
Ми на підкомітеті дуже ретельно обговорили цей законопроект і почули думку Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації міст України, які вважають за необхідне доопрацювати законопроект в частині визначення механізму встановлення, утримання, демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок з метою увічнення пам'яті щодо усіх видатних осіб, у тому числі і захисників України. І пропонуємо віднести затвердження порядку встановлення таких пам'ятних знаків до повноважень сільських, селищних та міських рад, як це сьогодні і відбувається.
Також ми отримали низку зауважень від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, яке визначило, що поза увагою запропонованого порядку залишається категорія осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. Ну і також інші зауваження. 
На засіданні підкомітету народні депутати України відзначили необхідність визначення законом основних аспектів, критеріїв встановлення пам'ятних знаків для увічнення пам'яті як загиблих захисників України, так і інших видатних осіб. Тобто ми вважаємо, що порядок має бути один для всіх видів меморіальних дощок і пам'ятних знаків. А також встановлено механізм розгляду цих питань та ухвалення рішень органами місцевого самоврядування для того, щоби вони змогли виписати відповідні процедури у своїх актах нормативного характеру. Можливо, це бажано долучити до правил благоустрою населених пунктів.
І за підсумками обговорення законопроекту підкомітет вирішив запропонувати комітету рекомендувати парламенту відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України законопроект 6483 за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу підтримати таку пропозицію. 
Дякую за увагу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганна Вячеславівна.
Шановні колеги бажають виступити з цього питання? Є в когось пропозиції інакші ніж рішення комітету? Можливо, у запрошених ще в когось є? 
Якщо немає, тоді є пропозиція: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" щодо встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території населених пунктів з метою увічнення пам'яті осіб, які брали участь в захисті Батьківщини (реєстраційний номер 6483) за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України Ганну Бондар.
Шановні колеги, ми завершили обговорення, переходимо до голосування. 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 чи наголосити на цьому. 
І так, шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за" пропозицію повернути суб'єкту на доопрацювання.
Аліксійчук Олександр Васильович. Доєднається.
Балога Віктор Іванович. 

БАЛОГА В.І. Підтримую, за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович. 
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за те, щоб повернути на доопрацювання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. Я – теж, як Білозір. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За?

ГУЗЬ І.В. Да. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гурін Дмитро Олександрович. Немає.
Дунда Олег Андрійович, прошу. 

ДУНДА О.А. Підтримую Ігоря Гузя.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ваша позиція "за", я вірно зрозумів? Дякую. 

ДУНДА О.А. Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загоруйко Аліна Леонідівна. Аліна Леонідівна, прошу ваше слово.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Ілліч.
(Шум у залі) 
Володимир Ілліч, а можна ще раз, щоб вас камера… Будь ласка, включіть мікрофон, щоб камера зафіксувала.

ІВАНОВ В.І. У мене камера, мікрофон включені. Іванов – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Ілліч.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. Немає.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович

МИКИША Д.С. Микиша – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович.
М'ялик Віктор Ничипорович

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна у нас не доєдналась.
Поляк також.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна доєдналась. Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. За.

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

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Петрович.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, у нас 20 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.
Переходимо до наступного питання – це виконання контрольних повноважень. Інформація про результати, проведеного на запит Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, дослідження практики застосування та ефективності законодавства з організації надання адміністративних послуг, здійсненого за сприяння Вестмінстерської фундації за демократію в рамках виконання контрольної функції комітету.
Я прошу до слова голову підкомітету народного депутата Білозір Ларису Миколаївну та прошу сповістити дану інформацію. Лариса Миколаївна, прошу.

БІЛОЗІР Л.М. Дякую, пане голово. Я прошу вивести презентацію.
Так, друзі, дійсно була проведена дуже така ґрунтовна робота, яка проводилась з 22 листопада 2021 по 15 січня 2022 року, комітет проводив разом з Вестмінстерською фундацією на виконання Закону про внесення змін щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адмінпослуг.
Ми бачимо, що взяли участь, тут я не бачу, але взяли участь більше тисячі учасників. 
Я хочу подякувати і членам комітету, зокрема пану Дмитру Чорному і також пану Рубльову, також Микиші Дмитру, саме вони як мажоритарники направили листи на свої області і контролювали той процес, щоби кількість респондентів збільшилася. Як бачимо, саме Вінницька область, Дніпропетровська, Харківська і Волинська мали найбільшу кількість, були найактивнішими щодо респондентів.
Можна далі. Ми бачимо, що маємо позитивний результат – 92,5 відсотка, тільки 3 відсотки незадоволених наданням адмінпослуг. Опитування свідчить про те, що запроваджені законом заходи щодо покращення доступу громадян до адмінпослуг та покращення доступу бізнесу до адмінпослуг є ефективними, наш закон працює. 
При чому оці заходи з ліквідації ЦНАП, які запроваджені були законом, не були перешкодою для отримання адмінпослуг, і тільки 3 відсотки учасників показали, що були певні труднощі при ліквідації ЦНАП. Найбільш поширена причина була, звичайно, незадоволеність відсутністю можливості отримати адмінпослуги саме в період трансформації ЦНАП РДА на ЦНАП громад. 
Можна далі. Учасники опитування відзначали, що все ж таки органи місцевого самоврядування справилися, вони добре організували роботу, створили базову згідно закону інфраструктуру. Ми ще маємо до 2023 року час для того, щоб навіть в громадах до 10 тисяч були створені ЦНАП. 
На сьогоднішній день також є програма по ЦНАПам, було надано допомогу по реконструкції та по обладнанню для 165 громад. Тому, в принципі, налагоджена робота. Найбільш популярні послуги ЦНАП зазначили саме послуги в соціальній сфері громадянства та міграції, у сфері земельних відносин, будівництва та нерухомості і послуги з реєстрації актів цивільного стану. 
Ми бачимо, що у нас цифри з Мінцифрою сходяться: 96,5 відсотка респондентів повністю задоволені якістю надання послуги. Найбільш поширена причина незадоволення – це, звичайно, відсутність необхідних спеціалістів та послуг ЦНАП, це те що ще не напрацьовано деякими громадами, і порушення строків надання адмінпослуг. 
Ми пам'ятаємо цей закон, який пані Шуляк внесла, ми скасували це, і насправді вже немає цього затягування і не посилаються на COVID, а все ж таки надають послуги в звичайному режимі. Я думаю, що це питання, вже воно відійшло на другий план. В цілому учасники опитування позитивно оцінюють заходи, які ми здійснили, і здійснює держава щодо адмінпослуг і покращення якості надання. 
Але, звичайно, є певні пропозиції, вони, можливо, для нас очевидні, але вони тут викристалізувалися і пропонується все ж таки… В цьому опитуванні ми давали можливість, там є спеціалісти ЦНАП, а в основному це звичайні громадяни. До речі, я не сказала, що це були, в основному більшість опитаних – це жінки, які мають вищий рівень освіти, від 26 до 59 років, але більшість – це звичайні громадяни. І що вони відзначили і як би запропонували. 
Це продовження створення ЦНАП в новоутворених громадах. Це відбувається і це згідно нашого закону має бути до кінця 2023 року за умови фінансування громад до 10 тисяч населення. Також це розширення переліку послуг, які надаються в ЦНАПах, особливо це стосується Пенсійного фонду, і також послуги з реєстрації актів цивільного стану. Це те, що міністерства не дуже хочуть віддавати, делегувати громадам. Ми маємо проблеми і з Пенсійним фондом. 
До речі, з Міністерством соціальної політики немає проблем щодо соціальної програми і соціальної громади, вони повністю віддали ці повноваження в ЦНАПи, Пенсійний фонд тримається за них. Так само послуги з реєстрації актів цивільного стану. Незважаючи на те, що ми прийняли закон, Мін'юст не дуже спішить з підзаконкою і тут є певні проблеми, і не хочуть делегувати саме послуги в реєстрі актів цивільного стану, і, звичайно, потрібно спростити процедури їх отримання. Це от якби такі головні питання.
А також це фінансова підтримка на створення або конструкцію ЦНАП, ми цим замаємося. Цього року знову ми підтримали і подала Мінцифра – 231 мільйон гривень буде спрямовано знову на розбудову мережі ЦНАП. Також доступ до державних реєстрів та баз даних – з цим до сих пір є проблеми. Постійне професійне навчання адміністраторів, підвищення кваліфікації і також це, звичайно, є проблеми з тим, що несвоєчасно Кабінет Міністрів приймає нормативно-правові акти з питань надання адмінпослуг і пізно приводить у відповідність нормативні акти до законодавства. І також, звичайно, це переведення надання адмінпослуг в електронну форму, що активно сьогодні у нас відбувається. В принципі, це все. 
Я ще раз хочу подякувати колегам за залученість, тому що у мене є такий досвід, що в інших комітетах, там 50 опитаних, 100, а ми дуже гарно спрацювали – 1 тисяча опитаних, це дуже гарна робота комітету і Вестмінстерської фундації. 
І ще раз хочу подякувати нашим партнерам з Вестмінстерської фундації за демократію, та секретаріату нашого комітету, який теж величезну роботу провів.
І готова відповісти на ваші питання. Але, шановний пане голово, я прошу поставити також проект рішення, якщо немає питань, на голосування.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. А ще я маю тут сказати саме головне. Пане голово, можна, з вашого дозволу?
За результатами проведеного дослідження були напрацьовані рекомендації для всіх гілок влади, що враховують побажання учасників опитування, вони будуть скеровані відповідним органам влади, а результати впровадження цих рекомендацій ми з вами зможемо обговорити під час круглого столу: "Аналіз практики застосування Закону України "Про адмінпослуги" органами виконавчої влади та іншими державними органами", який відповідно до плану роботи комітету заплановано на березень-квітень цього року.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ларисо Миколаївно, за змістовне представлення даного дослідження. Дякую членам комітету, які долучилися. Дякую секретаріату. 
Ще раз в День єднання ми всі показуємо, що і комітет, і народні депутати, незважаючи на політичне забарвлення, ми всі працюємо на народ України. І дякую кожному за ту працю, яку він щодня робить на благо народу України.
Шановні колеги, чи бажають ще виступити члени комітету, можливо, запитання, чи запрошені? Якщо є, будь ласка, підніміть руку, щоб я вас побачив. 
Так, якщо в нас нема запитань… Ларисо Миколаївно, бачите, як ви достатньо згуртовано і якісно розповіли про дане дослідження, що немає запитань. Дякую вам за це.
І так, шановні колеги, є тоді пропозиція інформацію щодо результатів проведеного на запит нашого комітету дослідження практики застосування та ефективності законодавства з організації надання адміністративних послуг, здійсненого за сприяння Вестмінстерської фундації за демократію в рамках виконання контрольної функції комітету, взяти до відома. Напрацьовані за результатами проведеного дослідження рекомендації скерувати відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їх асоціаціям, зацікавленим сторонам для розгляду і врахування в подальшій роботі.
Звернутися до Кабінету Міністрів України із запитом про надання комітету до 10 березня 2022 року інформації про стан виконання органами виконавчої влади та іншими недержавними органами Закону України "Про адміністративні послуги".
Підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур продовжувати здійснювати моніторинг щодо функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні.
Шановні колеги, ми завершили обговорення, переходимо до голосування. 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 це наголосити та сповістити мене.
І так, прошу підтримати і проголосувати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дане рішення.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук голосує "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Іванович.
Безгін Віталій Юрійович. Пане Віталію.
 
БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу вас. Дякую, є.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський, я бачу, поки ви є на зв'язку.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Так як доповідачка похвалила Волинську область, я не можу не голосувати не "за". Тому – за. Принципово.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Володимирович.
До нас доєднався Качура, бачу, що десь він там в лікарні. Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Беру участь у засіданні комітету особисто. По цьому питанню голосую – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

КАЧУРА О.А. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гурін Дмитро Олександрович. Не доєднався. Дякую.
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Тому що комітет сьогодні по всім питанням голосує одноголосно "за", то я не можу не підтримати таке єднання сьогоденне комітету. 
Я голосую "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович. Бачите, в День єдності можна будь-які питання…

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рубльов. Дякую, пане Рубльов. Вячеслав Володимирович, дякую вам.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Ілліч.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. "За" у День єднання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Федорович.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович, будь ласка, доєднайтесь до нас. Роман Михайлович. 
Пані Олена Олексіївна Шуляк, щоб ви там до нас доєднались. Поки що немає. 
Микиша Дмитро Сергійович. Микиша.

МИКИША Д.С. Да. Микиша – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович.
М'ялик Віктор Ничипорович. Бачу, що є.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик теж підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Ничипорович.
Плачкової немає.
Поляк теж…
Рубльов є.
Саврасов Максим Віталійович. Максим Віталійович, ви з нами? Поки що немає.
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович.
Шуляк Олена Олексіївна, чи зможете ви до нас доєднатися?Олена Олексіївна зайнята зараз. Добре.
Юнаков Іван Сергійович. Немає.
Шановні колеги, в нас: 19 – за, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято. 
Лариса Миколаївна, дякую вам за вашу позицію і представлення.
Шановні колеги, ми переходимо до нашого крайнього питання на сьогодні – це про розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на березень 2022 року. 
Колеги, ми з вами, ви мали змогу попередньо ознайомитись з проектом розкладу на березень. Відповідно до частини третьої статті 43 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" розклад засідань комітету не менше як на двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України… стану підготовки питань до розгляду і затверджується на засіданні комітету. 
Знаю, що є пропозиція у Віталія Юрійовича Безгіна довключити на 2 березня розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування (реєстраційний номер 6401) (друге читання).
Чи бажає ще хтось з членів комітету висловитись з цього питання? 
Аліна Леонідівна, я прошу, вам слово. Аліна Леонідівна, будь ласка, мікрофон включіть. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, сьогодні День єднання, всі так гарно голосують. У мене є пропозиція. Я вже два тижні поспіль прошу вас включити до порядку денного законопроекти, які стосуються питання повернення мажоритарки. І я вважаю, що на сьогоднішній день є злочином робити вигляд, що цих двох законопроектів немає на розгляді в нашому комітеті. 
Сьогодні і голова партії бере участь у марафоні, який проводять громадські організації. Сьогодні ще один член нашого комітету Роман Лозинський там же. Сьогодні наші західні партнери в своїх офіційних заявах говорять про необхідність продовження виборчої реформи і про неможливість відкату назад. Сьогодні усі представники усіх фракцій, усіх політичних партій підходять з запитанням – що ж буде з мажоритарною.
І я думаю, що в усіх цих умовах комітет не може робити вигляд, що в нас немає цих двох законопроектів на порядку денному. І тому я вимагаю на найближче засідання включити ці законопроекти і щоб комітет дав своє рішення по цьому питанню. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Аліна Леонідівна, є пропозиція, якщо ви будете не проти, то, можливо, ми їх розглянемо на підкомітеті, а просто потім ми їх довключимо в порядок денний, поговоримо з…

ЗАГОРУЙКО А.Л. А в чому проблема включити їх в порядок денний комітету? На підкомітеті вони однозначно будуть розглянуті. Я вже якось зі своїм підкомітетом розберуся. 
В чому проблема включити в порядок денний засідань комітету? Ну всі про це говорять, питання, яке стоїть на вухах, а ми профільний комітет, робимо вигляд, що нічого не відбувається.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Віталій 
Юрійович Безгін ще підняв руку. Дякую за вашу позицію.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую. 
Колеги, ну давайте з цього приводу я нагадаю, що все ж таки в нас порядок денний комітету формується за поданнями голів підкомітетів, і ми з вами всі разом погоджували, що робимо це на спільній нараді. Пропоную так само, коли всі будуть здорові, провести спільну нараду, де проговорити ці два законопроекти.
Позиції дійсно можуть різними бути, але давайте відверто, що б не казали різні народні депутати, вони керуються чинним законодавством. У нас є чинне законодавство про вибори – це чинна редакція Виборчого кодексу. Тому я не думаю, що зараз, попри якісь політичні навіювання чи гойдалки, варто щось роздмухувати на цю тему. 
Тому давайте зберемося комітетом і з головами підкомітетів обговоримо ці два законопроекти, їх включення чи невключення до порядку денного. 
Дякую.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане Віталію, я би із задоволенням підтримала вашу ініціативу, але з останніх розмов я розумію, що до думки голови підкомітету ніхто не прислуховується. Це перше.
По-друге, для того, щоб не було ніяких політичних роздмухувань, я думаю, що комітету просто варто поставити крапку в цьому питанні, от і все, а не відкладати питання в довгий ящик.

БЕЗГІН В.Ю Бувають крапки, буває багато крапок, комітет – орган колективний, тому я б тут, знаєте, зараз не казав, що в комітету буде однозначне рішення з цього приводу. Тому я думаю, що треба більш системно підійти до цього питання.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Так я ж і не говорю про однозначність, я просто говорю про те, що комітет не повинен замовчувати це питання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аліна Леонідівна, я трошки не погоджуюся з вами, що ніхто не дослухається думок голів підкомітетів. Я впевнений, що ми з вами вже всі питання, які були, вирішили і ми дослухаємося.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, якби ми вирішили ці питання, я б зараз слово не брала.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію вас, ми з вами спілкувалися на цю тематику, я ж вас не перебивав, ми ж з повагою завжди один до одного відносимося. Я чую вас, ми точно розглянемо. Скорішого вам одужання. Ми всі зберемося, всі голови підкомітетів, я запрошу до себе, ми зберемося і обговоримо це питання. Зараз пропоную проголосувати.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Поставте цю пропозицію на голосування, будь ласка.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, я тоді окремо її поставлю, якщо ніхто не заперечує.
Тоді ставлю цю пропозицію озвучену. Спочатку ми проголосуємо розклад і до нього додати пропозиції.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Ні, спочатку голосуйте мою пропозицію, а тоді за розклад в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Воно ж голосується в порядку. Ми спочатку голосуємо за порядок денний, і потім я ставлю вашу пропозицію, яку ви озвучили, до цього порядку денного додати законопроект 6444 і 6444-1.
Шановні колеги, зараз тоді переходимо. Дякую всім за позицію.
Бажає ще хтось висловитися з цього питання? Якщо ні, тоді є пропозиція. Перше – затвердити розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на березень 2022 року з урахуванням пропозицій щодо проекту 6401 Віталія Безгіна. Головам підкомітету забезпечити підготовку питань, передбачених цим розкладом, до розгляду на засіданнях комітету. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка.
Колеги, ми завершили обговорення, переходимо до голосування.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, я все-таки втручуся. Чому зараз ми ставимо на голосування пропозицію з урахуванням пропозицій Безгіна, але без урахування моєї пропозиції? Давайте тоді три пропозиції окремо.

______________. Колеги, ну давайте, щоб не витрачати час, дійсно, Аліна Леонідівна слушну пропозицію надала. Голосуємо спочатку пропозицію по порядку денному наступного комітету за основу, потім кожен законопроект додатково і окремим голосуванням, і це буде справедливо.

ДУНДА О.А. Аліно, а питання до тебе, перед голосуванням хотів спитати. В чому проблема провести найближчим часом підкомітети, після цього винести питання голосування вже на комітеті?

ЗАГОРУЙКО А.Л. Олеже, проблеми б не було, я просто бачу налаштованість голови комітету. Він, Андрій, вибачте, але відмовляє мені ці питання ставити на порядок денний, тому я хочу, щоб за цю пропозицію проголосував комітет.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аліна, це не вірно.

ДУНДА О.А. Я вибачаюся, Андрій Андрійович. Аліна, а є пропозиція, давайте найближчим часом ти проведеш підкомітет з цього питання і навіть я прийду, бо мені цікаво, і після цього, я тебе підтримую, рішення підкомітету вже розглянути на комітеті. Як швидко ти його проведеш, так швидко і на комітет поставимо.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж думаю, що… Олег Андрійович, саме про таку позицію я і озвучив пані Аліні Леонідівні.

ЗАГОРУЙКО А.Л. А можна зараз питання? Віталій Безгін, можна до тебе питання?

БЕЗГІН В.Ю. Для вас завжди.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую. 
Ти вже провів підкомітет з цього законопроекту, який ти включаєш в порядок денний?

БЕЗГІН В.Ю. Відповідаю чесно: не провів. Вчора був проголосований за основу, вчора я запропонував додати його, оскільки там скорочений строк до другого читання, додати його до порядку денного на 2 березня.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так. Це друге читання, Аліна Леонідівна, це друге.

ДУНДА О.А. Тобто він вже був на першому читанні, і його, хоч-не-хоч, його треба розглядати. А той законопроект, який від, я так розумію, "За майбутнє", інші фракції, це лише перше читання. І тут, Аліна, дивися, якщо завтра призначиш підкомітет, навіть я прийду на цей підкомітет.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Олеже, скажи мені, яка різниця перше чи друге читання? Підкомітет не був проведений ні з одного, ні з іншого питання.

ДУНДА О.А. Поясню, Аліна, поясню. Бо Верховна Рада прийняла вже рішення по першому читанню, це вже є законопроект, який повинні розглядати, а по тому, що на першому читанні, його можуть просто відхилити, та і не розглядати взагалі врешті-решт. Я скажу, твоя позиція сильна була б, якщо б ти зараз підкомітет провела, я б тебе підтримав би.

_______________. Можна я додам? Дивіться, перше – комітет не може нічого відхилити, він може рекомендувати відхилити виключно Верховній Раді України. Це перше. 
І друге. Давайте вже, якщо ми кажемо про перше, друге читання, взагалі-то Регламент передбачає строки розглядів будь-якого законопроекту і тих законопроектів, про які каже Аліна Леонідівна, також у них є строки розгляду, і ми вже, переконаний, їх порушили. 
І тому, якщо є, я не розумію, я зовсім не розумію, чому ми не можемо зараз поставити пропозицію. По-перше, ми зобов'язані його поставити, розглянути і додати на комітеті. Якщо буде прийнято рішення за результатом розгляду на підкомітеті якесь інше і не розглядати, якийсь інший не розглядати – це буде інше. Давайте зараз поставимо на розгляд пропозиції і потім проголосуємо за неї. Все. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) …ще раз говорю вам, дивіться, ми зараз ставимо ці пропозиції, зараз ми ставимо за розгляд нашого питання, а потім буде два голосування: одне – за пропозицію включити пропозицію Віталія Юрійовича Безгіна, друге голосування буде за пропозицію, поставлену Аліною Леонідівною. 
Тому, шановні колеги, зараз я прошу проголосувати за дане рішення, тобто це за розклад засідань комітету на березень, поки що без врахування пропозицій. (Не чути) 
 Тому я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за". 
 Аліксійчук.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук, голосую "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович. 

БАЛОГА В.І. Голосую "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

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

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дунда – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

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. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

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

МИКИША Д.С. Микиша – за. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик підтримує – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна – немає. 
Поляк – немає. 
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. 

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. (Не чути) 
Юнаков Іван Сергійович. Немає. 
Шановні колеги, 17 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Тепер ставлю на голосування, буде одним голосуванням за кожну пропозицію. Чи давайте за кожну пропозицію. 
Зараз – за включення, за пропозицію Віталія Юрійовича Безгіна. 6401 – це Закон про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування до другого читання.
Я, Клочко Андрій Андрійович, пропоную включити його, голосую "за". У нас ще буде тоді два голосування.
Аліксійчук Олександр Васильович. Немає.
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. За, за.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Аліксійчук, дякую вам.
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. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович. Немає.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за пропозицію Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліно.
Володимир Ілліч Іванов, прошу. Володимир Ілліч…

ІВАНОВ В.І. За. Іванов – за. Чуєте?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, чую, дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. Не доєднався.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Не доєднався. Видно, зайнятий.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша підтримує пропозицію Віталія Юрійовича Безгіна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. Немає.
Поляк Владіслав Миколайович. Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов підтримує пропозицію Віталія Юрійовича Безгіна. Голосую "за".

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

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шуляк Олена Олексіївна зможе вийти на зв'язок? Ні, не може Олена Олексіївна.
Юнаков Іван Сергійович. Пане Юнаков. Немає.
Шановні колеги! 18 – за, проти – 0, утримались – 0. Пропозиція, запропонована Віталієм Юрійовичем Безгіним, підтримана. 
Тепер переходимо до пропозиції Загоруйко Аліни Леонідівни довключити до розкладу засідань законопроекти: 6444 – це проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо відновлення змішаної (пропорційно-мажоритарної) системи виборів народних депутатів України; проект 6444-1 – це проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо відновлення змішаної (пропорційно-мажоритарної) системи виборів народних депутатів України. 
Шановні колеги, ставлю дану пропозицію Аліни Леонідівни на голосування. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, утримався від включення даної пропозиції до порядку денного.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Категорично проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За?
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гурін Дмитро. Немає.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Я підтримую Аліну, за. Хоча я не розумію, чому не можна було зробити це в інший спосіб?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов – проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. Немає.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – утримався. 

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

МИКИША Д.С. Микиша, я підтримую – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Плачкова Тетяна Михайлівна. Немає.
Поляк. Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов – утримався.

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

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна. Не може до нас доєднатися.
Юнаков Іван Сергійович. 
Шановні колеги, у нас 5 – за, 4 – проти і 8 – утрималися. Рішення не прийнято з даного питання.

М'ЯЛИК В.Н. А чого мене ніхто не запитує?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас запитав.

М'ЯЛИК В.Н. Я підтримую жіночий колектив.

ГОЛОВУЮЧИЙ. М'ялик Віктор Ничипорович, ще додався ваш голос.
6 – за, 4 – проти і 8 – утрималися. Рішення не прийнято.
Дякую, Віктор Ничипорович.
Шановні колеги, пропозицію ми не можемо включити, рішення не прийнято.
Шановні колеги, ми завершили наше голосування. Переходимо до "Різного". 
Чи бажаєте виступити, члени комітету? Чи є оголошення, можливо, заяви? 
Якщо ні, тоді оголошую засідання комітету закритим. 
Дякую всім за конструктивну позицію і вітаю ще раз зі святом. Дякую всім за роботу на благо українського народу. 
На все добре всім. Дякую.



