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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про географічні 

назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. №7253, н.д. 

Ф.Веніславський, О.Качура, А.Клочко, В.Рубльов, В.Безгін та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. 

№7282, н.д. О.Шуляк, В.Безгін, В.Іванов, О.Дунда, О.Аліксійчук та інші). 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період 

дії воєнного стану (реєстр. №7269, н.д. В.Безгін, В.Поляк, А.Клочко, І.Юнаков, 

О.Качура та інші). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» (реєстр. №5323, друге читання, повторний 

розгляд). 

ІІ. Організаційні питання 

5. Про направлення листа до Кабінету Міністрів України щодо проекту 

Закону про внесення змін до Закону України «Про поховання та похоронну 

справу» (реєстр. №7034), внесеного Кабінетом Міністрів України (стосовно 

приведення порівняльної таблиці у відповідність до тексту законопроекту). 

ІІІ. Різне 
 

 

 

*** 

 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував народним депутатам України – 

членам Комітету висловити свої пропозиції до нього. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував перенести розгляд проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії 

воєнного стану (реєстр. №7269, н.д. В.Безгін, В.Поляк, А.Клочко, І.Юнаков, 

О.Качура та інші) та проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про засади державної регіональної політики» (реєстр. №5323, друге читання, 

повторний розгляд) на одне із наступних засідань Комітету. 

Пропозицію підтримано. 
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Очільник Комітету А.Клочко запропонував змінити черговість розгляду 

питань порядку денного засідання Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував прийняти проект порядку денного 

засідання Комітету за основу та в цілому із урахуванням пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням пропозицій. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

24 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, Д.Гурін, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, 

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

Рішення прийнято. 
 

 

 

*** 
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про географічні 

назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. №7253, н.д. 

Ф.Веніславський, О.Качура, А.Клочко, В.Рубльов, В.Безгін та інші). 

ІІ. Організаційні питання 

2. Про направлення листа до Кабінету Міністрів України щодо проекту 

Закону про внесення змін до Закону України «Про поховання та похоронну 

справу» (реєстр. №7034), внесеного Кабінетом Міністрів України (стосовно 

приведення порівняльної таблиці у відповідність до тексту законопроекту). 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. 

№7282, н.д. О.Шуляк, В.Безгін, В.Іванов, О.Дунда, О.Аліксійчук та інші). 

ІV. Різне 

 
 

 

*** 
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1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо 

деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у 

населених пунктах України (реєстр. №7253, н.д. Ф.Веніславський, О.Качура, 

А.Клочко, В.Рубльов, В.Безгін та інші). 

Доповідач поінформував присутніх, що законопроект спрямований на 

деколонізацію топоніміки та впорядкування використання у населених пунктах 

України географічних назв та символіки держави, яка вчинила збройну агресію 

проти України, з метою недопущення повторення таких злочинів у майбутньому, 

усунення загрози суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці 

України, а також очищення та оздоровлення вітчизняного суспільного простору від 

нав’язаних комуно-чужинських ідеологем, убезпечення впливу радянсько-

російських наративів на світогляд українців, встановлення історичної 

справедливості та повного відновлення української історично-національної 

топоніміки, осучаснення її іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

географічні назви» та встановити «заборону присвоювати географічним об’єктам 

назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-

окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, 

її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних 

країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням 

опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного 

радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які 

мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували 

на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських 

репресивних органів». 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо 

деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у 

населених пунктах України (реєстр. № 7253), за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

Також В.Безгін зазначив, що зважаючи на необхідність доопрацювання 

проекту Закону й узгодження окремих його положень з іншими положеннями 

законодавства, пропонується врахувати при підготовці законопроекту до другого 

читання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради 

України пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та 

впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України 

(реєстр. № 7253), поданий народним депутатом України Ф.Веніславським та іншими 

народними депутатами України, включити до порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та 

впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України 

(реєстр. № 7253), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- зважаючи на необхідність доопрацювання проекту Закону й узгодження 

окремих його положень з іншими положеннями законодавства, врахувати при 

підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 

116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо виправлень, 

уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших 

структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту (зокрема, щодо встановлення заборони присвоювати 

скверам, бульварам, вулицям, провулкам, узвозам, проїздам, проспектам, площам, 

майданам, набережним, мостам, іншим об’єктам топоніміки населених пунктів назв, 

що звеличують, увіковічують, символізують державу-терориста (державу-агресора), 

або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які 

здійснювали збройну агресію проти України чи інших суверенних держав, 

пропагують державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з 

переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику 

комуністичного та російського нацистського тоталітарних режимів; визначення 

підстав перейменування географічних об’єктів, скверів, бульварів, вулиць, 

провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших 

об’єктів топоніміки населених пунктів, які містять такі назви; встановлення 

повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час 

перейменування географічних об’єктів та інших об’єктів топоніміки населених 

пунктів, які містять такі назви; визначення порядку демонтажу пам’ятників, 

пам’ятних знаків, які звеличують, увіковічують, символізують державу-терориста 

(державу-агресора), або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, 

дати, події, її діячів тощо); 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 

93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та 

впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України 
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(реєстр. № 7253), поданий народним депутатом України Ф.Веніславським та іншими 

народними депутатами України, включити до порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації 

топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах 

України (реєстр. № 7253), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

3. Зважаючи на необхідність доопрацювання проекту Закону й узгодження 

окремих його положень з іншими положеннями законодавства, врахувати при 

підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 

116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо виправлень, 

уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших 

структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту (зокрема, щодо встановлення заборони присвоювати 

скверам, бульварам, вулицям, провулкам, узвозам, проїздам, проспектам, площам, 

майданам, набережним, мостам, іншим об’єктам топоніміки населених пунктів назв, 

що звеличують, увіковічують, символізують державу-терориста (державу-агресора), 

або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які 

здійснювали збройну агресію проти України чи інших суверенних держав, 

пропагують державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з 

переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику 

комуністичного та російського нацистського тоталітарних режимів; визначення 

підстав перейменування географічних об’єктів, скверів, бульварів, вулиць, 

провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших 

об’єктів топоніміки населених пунктів, які містять такі назви; встановлення 

повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час 

перейменування географічних об’єктів та інших об’єктів топоніміки населених 

пунктів, які містять такі назви; визначення порядку демонтажу пам’ятників, 

пам’ятних знаків, які звеличують, увіковічують, символізують державу-терориста 

(державу-агресора), або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, 

дати, події, її діячів тощо). 

4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

22 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, Д.Гурін, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, М.Саврасов, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 
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2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка та голови підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар про направлення листа до Кабінету Міністрів України щодо 

проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про поховання та похоронну 

справу» (реєстр. №7034), внесеного Кабінетом Міністрів України (стосовно 

приведення порівняльної таблиці у відповідність до тексту законопроекту). 

Доповідачі поінформували присутніх щодо невідповідності редакції 

запропонованих змін, що містяться в порівняльній таблиці до проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про поховання та похоронну 

справу» (реєстр. № 7034), тексту цього законопроекту. 

Голова підкомітету Г.Бондар оголосила спільну пропозицію підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови та підкомітету з питань будівництва та проектування – запропонувати 

Комітету звернутися до Кабінету Міністрів України із пропозицією скористатися 

передбаченим статтею 104 Регламенту Верховної Ради України правом на 

відкликання проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про поховання 

та похоронну справу» (реєстр. № 7034) та привести порівняльну таблицю 

законопроекту з реєстр. № 7034 у відповідність до тексту цього законопроекту, 

узгодивши їх положення між собою та із Законом України «Про поховання та 

похоронну справу». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Хоцянівська. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- звернутися до Кабінету Міністрів України із пропозицією скористатися 

передбаченим статтею 104 Регламенту Верховної Ради України правом на 

відкликання проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про поховання 

та похоронну справу» (реєстр. № 7034) та привести порівняльну таблицю 

законопроекту з реєстр. № 7034 у відповідність до тексту цього законопроекту, 

узгодивши їх положення між собою та із Законом України «Про поховання та 

похоронну справу»;    

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України із пропозицією скористатися 

передбаченим статтею 104 Регламенту Верховної Ради України правом на 

відкликання проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про поховання 

та похоронну справу» (реєстр. № 7034) та привести порівняльну таблицю 

законопроекту з реєстр. № 7034 у відповідність до тексту цього законопроекту, 

узгодивши їх положення між собою та із Законом України «Про поховання та 

похоронну справу».     
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2.  Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар.   

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (Л.Білозір, Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, 

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

В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, А.Стріхарський, Д.Чорний, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету О.Шуляк про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових 

заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. №7282, н.д. 

О.Шуляк, В.Безгін, В.Іванов, О.Дунда, О.Аліксійчук та інші). 

За інформацією О.Шуляк законопроект розроблений з метою розміщення, 

будівництва будівель та споруд, призначених для життєзабезпечення осіб, які 

втратили житло внаслідок обставин, зумовлених дією надзвичайних ситуацій, в 

тому числі бойових дій, терористичних актів або проведення робіт з ліквідації їх 

наслідків; розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених 

(евакуйованих) внаслідок збройної агресії Російської Федерації; реалізації заходів 

комплексного відновлення населених пунктів (територій), які постраждали 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

Доповідач повідомила, що законопроектом пропонується: 

- запровадження нового спеціального виду містобудівної програми – 

Програма комплексного відновлення населеного пункту (території), яка має 

визначати основні просторові та соціально-економічні пріоритети відновлення 

населених пунктів (територій), які постраждали в результаті бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, надзвичайних ситуацій; 

- визначення нормативних процедур розміщення тимчасових споруд, їх 

комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та 

обслуговування) населення внаслідок обставин, зумовлених дією надзвичайної 

ситуації, в тому числі бойових дій, терористичних актів або проведення робіт з 

ліквідації їх наслідків; 

- встановлення законодавчого регулювання будівництва (нового 

будівництва, реконструкції) будівель для тимчасового проживання осіб, які 

втратили житло внаслідок обставин, зумовлених дією надзвичайної ситуації, в 

тому числі бойових дій, терористичних актів або проведення робіт з ліквідації їх 

наслідків; 

- встановлення законодавчого регулювання розміщення виробничих 

потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації; 



 9 

- створення законодавчих передумов для вдосконалення процедури 

обстеження об’єктів нерухомого майна, які зазнали пошкодження внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації; 

- створення законодавчих передумов для встановлення особливостей 

розроблення, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм, 

набуття їх чинності та визнання їх такими, що втратили чинність або такими, що 

не застосовуються у період дії воєнного стану. 

Голова підкомітету Г.Бондар оголосила спільну пропозицію підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови та підкомітету з питань будівництва та проектування – запропонувати 

Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів 

реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 7282) за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу, скоротивши наполовину строк 

подання пропозицій і поправок суб’єктами права законодавчої ініціативи. 

Також Г.Бондар зазначила, що зважаючи на необхідність комплексного 

техніко-юридичного та редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження 

окремих його положень з іншими положеннями законодавства, пропонується 

врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини 

першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо 

виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті 

законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Козловська. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів 

реформування сфери містобудівної діяльності, внесений народним депутатом 

України О. Шуляк та іншими народними депутатами України (реєстр. № 7282 від 

13.04.2022), включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів 

реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 7282) за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу, скоротивши наполовину строк 

подання пропозицій і поправок суб’єктами права законодавчої ініціативи; 

- зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його 

положень з іншими положеннями законодавства, врахувати при підготовці 

законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо виправлень, 
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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 (зокрема, щодо необхідності внесення змін до 

Земельного Кодексу України та інших законів України з метою узгодження 

процедури розміщення об’єктів із вирішенням для цього земельних питань, 

передбачених законопроектом, визначення терміну «містобудівна програма», 

спрощення надання вихідних даних для будівництва (нового будівництва, 

реконструкції) будівель для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб тощо), 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 визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери 

містобудівної діяльності, внесений народним депутатом України О. Шуляк та 

іншими народними депутатами України (реєстр. № 7282 від 13.04.2022), включити 

до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 та частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 

7282) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу, скоротивши 

наполовину строк подання пропозицій і поправок суб’єктами права законодавчої 

ініціативи. 

3. Зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його 

положень з іншими положеннями законодавства, врахувати при підготовці 

законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо виправлень, 

уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших 

структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту (зокрема, щодо необхідності внесення змін до 

Земельного Кодексу України та інших законів України з метою узгодження 

процедури розміщення об’єктів із вирішенням для цього земельних питань, 

передбачених законопроектом, визначення терміну «містобудівна програма», 

спрощення надання вихідних даних для будівництва (нового будівництва, 

реконструкції) будівель для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб тощо), і звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією 

оголосити про це під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні. 
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4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

Г.Бондар. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднаний 

21 народний депутат України – член Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (Л.Білозір, В.Безгін, Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, 

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

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, М.Саврасов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне 

 

Очільник Комітету А.Клочко запропонував звернутися від Комітету до 

Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо актуальних питань у сферах 

місцевого самоврядування, регіональної та житлової політики, містобудування та 

деяких інших питань, що потребують оперативного врегулювання та вирішення 

спільними зусиллями законодавчої та виконавчої гілок влади як у період дії 

воєнного стану, так і після його припинення або скасування. 

Також Голова Комітету запропонував розглянути на наступному засіданні 

Комітету питання щодо створення робочої групи з розробки законодавчих актів з 

питань житлової політики та забезпечення громадян житлом, в тому числі тих, які 

втратили його внаслідок збройної агресії Російської Федерації та щодо створення 

робочої групи з розробки законодавчих актів, спрямованих на забезпечення 

просторового планування та комплексної відбудови населених пунктів і регіонів. 

Пропозиції підтримано. 

 

*** 

 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Л.Білозір запропонувала запросити на одне із наступних засідань 

Комітету представників Уряду та заслухати інформацію щодо проблемних 

питань, які виникають під час надання адміністративних послуг пов’язаних з 

реєстрацією внутрішньо переміщених осіб.  

Пропозицію підтримано. 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

18 квітня 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про географічні 

назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. №7253, н.д. 

Ф.Веніславський, О.Качура, А.Клочко, В.Рубльов, В.Безгін та інші). 

ІІ. Організаційні питання 

2. Про направлення листа до Кабінету Міністрів України щодо проекту 

Закону про внесення змін до Закону України «Про поховання та похоронну 

справу» (реєстр. №7034), внесеного Кабінетом Міністрів України (стосовно 

приведення порівняльної таблиці у відповідність до тексту законопроекту). 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. 

№7282, н.д. О.Шуляк, В.Безгін, В.Іванов, О.Дунда, О.Аліксійчук та інші). 

ІV. Різне 

 


