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


ГОЛОВУЮЧИЙ. 19 зареєструвались народних депутатів, тому кворум є, оголошую засідання комітету відкритим.
Шановні колеги, прошу пропозицію підтримати та проголосувати порядок денний засідання комітету за основу та в цілому.
Я голосую – за.
Хто – за? Хто – проти? Утримались? Немає.
Рішення прийняте.
(Шум у залі) 
І так, шановні колеги, переходимо до проекту Закону  про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (реєстраційний номер 7269) (повторне друге читання).
Прошу голову підкомітету, Віталій Юрійович, сповістіть інформацію щодо…

БЕЗГІН В.Ю. Давайте, да, я просто поясню. Як озвучував Руслан Олексійович, був лист представників всіх партій і груп, крім однієї, підписаний і спрямований щодо повторного комітету…

_______________.  Якої не було?

БЕЗГІН В.Ю. «Батьківщини». Всі інші підписали.
Логіка яка, є компромісні правки, які балансують законопроект. 
Про що стосуються правки? Є пропозиція відхилити п’ять правок, які стосуються обмеження повноважень обласних рад. Тобто там вони пропонували обмежити, зараз обрана конструкція наступна, що підставою для того, що обласна рада передає повноваження на відповідну військову адміністрацію є: окупація або оточення адміністративного центру, або в іншому випадку Президент своє подання спрямовує до Верховної Ради і Верховна Рада своїм голосуванням визначається відбувається чи не відбувається, тобто відповідний запобіжник.

_______________.  Прекрасно, що Верховна Рада буде затверджувати це.

БЕЗГІН В.Ю. Бачите, я радий, що ви раді.

_______________.  Частіше треба в офлані зустрічатися, а то ви в онлайні…

БЕЗГІН В.Ю. Друга історія стосується того, що був звужений перелік рішень голів громад, які вони можуть здійснювати одноосібно, там їх залишилося сім. Тепер це винятково виділення коштів місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України, це виділення місцевих коштів на утворення центрів безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам, це обстеження будівель, які були пошкоджені внаслідок бойових дій і ухвалення рішення про їх відновлення, тобто подібні сім речей, тобто це все…

_______________.  Голосуємо.

БЕЗГІН В.Ю. Тут ще по правкам процедуру, це я пояснюю те, що змінилося.
Відповідно є правки, які треба, власне, відхилити.

_______________.  Давай, називай номер і поїхали.

БЕЗГІН В.Ю. Відхиляємо правку 4, 13, 33, 35, 37, 40, 42, 44, з 47-ї по 50-у, 43, з 54-ї по 56-у, з 58-ї по 110-у, зі 113-ї по 119-у, зі 122-ї по 126-у, зі 131-ї по 141-у, зі 144-ї по 160-у, зі 165-ї по 170-у, зі 172-ї по 216-у, з 218-ї по 243-ю, з 248-ї по 257-у, з 259-ї по 285-у, 291-у, 292-у, 294-у, 295-у, 299-у, 301-у, з 305-ї по 329-у, з 331-ї по 340-у, з 342-ї по 347-у, з 349-ї по 356-у, з 360-ї по 372-у, з 374-ї по 378-у, з 381-ї по 392-у, 395-у, 396-у, з 398-ї по 416-у, з 415-ї по 470-у, з 472-ї по 474-у, з 476-ї по 485-у, 489-у, з 492-ї по 498-у, з 500-ї по 508-у, 511-у, з 513-ї по 518-у, з 520-ї по 525-у, 527-у, 531-у, 532-у, з 537-ї по 542-у, з 545-ї по 548-у, 566-у.

_______________.  Амінь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, це все у нас.

 БЕЗГІН В.Ю. Це все, це треба проголосувати.

_______________.  Це на відхилення?

_______________.  Да, на відхилення.

БЕЗГІН В.Ю. Нумерація змінилися, тому що нові правки, вони…

_______________.  Не будемо по кожній розглядати?

БЕЗГІН В.Ю. Таблицю ми розішлемо.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ставлю на голосування за відхилення тих правок, які озвучив Віталій Безгін.
Я голосую – за.
Хто – за? Хто – проти? Утримались? Одноголосно.

_______________.  Одноголосно.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили з вами обговорення даної пропозиції, дане рішення по відхиленню ми прийняли.
Є пропозиція рекомендувати парламенту підготовлений до повторного другого читання 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) прийняти в другому читанні та в цілому.
У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити нашому комітету, при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України, здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату його техніко-юридичне доопрацювання.
Доповідачем від комітету визначити народного депутата України Віталія Безгіна.
Шановні колеги, я, Клочко Андрій, голосую – за.
Хто – за? Хто – проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно.
Ви утримались?

_______________.  1 – утримався, 20 – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. 20 – за, 1 – утримався, проти – 0. Рішення прийнято.
Шановні колеги, є ще у когось заяви, оголошення?

_______________.  Немає, все.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую всім. 
Оголошую засідання комітету закритим.  
   

              						


