
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
Комітет 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

  

Протокол засідання № 95 

 

 

20 квітня 2022 року 

14 год. 00 хв. 

м. Київ  

Засідання у режимі 

відеоконференції 

 

Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: : Аліксійчук О.В., Балога В.І., Безгін В.Ю., Білозір Л.М.,  

Бондар Г.В., Гузь І.В., Гурін Д.О., Дунда О.А.,  Загоруйко А.Л., Іванов В.І., 

Кальцев В.Ф., Качура О.А., Літвінов О.М., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., 

М'ялик В.Н.,  Поляк В.М., Рубльов В.В., Стріхарський А.П.,  Чорний Д.С., 

Юнаков І.С. 

Відсутні : Плачкова Т.М., Саврасов М.В., Шуляк О.О. 

 

Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату Комітету 

Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П., Казімірова І.І.; 

головні консультанти Падалко О.В., Пилявський Ю.О.; 

старший консультант Прітчіна С.Л. 
 

Запрошені: 

Алюшина Н.О. – Голова Національного агентства України з питань 

державної служби; 

Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Немчінов О.М. – Міністр Кабінету Міністрів України. 

 

*** 



 2 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. 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). 

2. Проект Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстр. №4284, 

друге читання). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про створення Робочої групи Комітету з розробки законодавчих актів з 

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

втратили його внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

4. Про створення Робочої групи Комітету з розробки законодавчих актів, 

спрямованих на забезпечення просторового планування та комплексної відбудови 

населених пунктів і регіонів. 

ІІІ. Різне 
 

 

 

*** 

 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднаний 

21 народний депутат України – член Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, 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, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Поляк, В.Рубльов, Д.Чорний, 

І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

*** 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 
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1. 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). 

2. Проект Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстр. №4284, 

друге читання). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про створення Робочої групи Комітету з розробки законодавчих актів з 

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

втратили його внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

4. Про створення Робочої групи Комітету з розробки законодавчих актів, 

спрямованих на забезпечення просторового планування та комплексної відбудови 

населених пунктів і регіонів. 

ІІІ. Різне 

 
 

 

*** 

 

 

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 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). 

Доповідач поінформував присутніх, що зазначений законопроект внесений з 

метою  врегулювання особливостей здійснення повноважень органів місцевого 

самоврядування в умовах воєнного стану, спрощення процедури прийняття 

кадрових рішень щодо посад в органах місцевого самоврядування, посад керівників 

суб’єктів комунального сектору економіки в умовах воєнного стану. 

За словами В.Безгіна, законопроектом пропонується внести зміни до Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану» та врегулювати наступні питання: 

- здійснення повноважень у період дії воєнного стану сільським, селищним, 

міським головою територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії 

та не прийнято рішення про утворення військових адміністрацій населених пунктів 

щодо внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

відповідної сільської, селищної, міської ради, затвердження тимчасової структури 

органів місцевого самоврядування, внесення до місцевого бюджету змін, 

необхідних для здійснення заходів правового режиму воєнного стану військовим 

командуванням або відповідною військовою адміністрацією тощо; 

- здійснення повноважень сільської, селищної або міської ради, її виконавчих 

органів, сільського, селищного або міського голови протягом дії воєнного стану та 

30 днів після його припинення чи скасування начальником військової адміністрації 

населеного пункту, у разі утворення такої військової адміністрації;  
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- неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану; 

- особливості призначення осіб в умовах воєнного стану на посади в органах 

місцевого самоврядування, посади керівників комунальних підприємств, установ, 

організацій, подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, подання документу про підтвердження 

рівня володіння державною мовою та здійснення спеціальної перевірки, 

передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та перевірки, 

передбаченої Законом України «Про очищення влади»; 

- порядок звільнення осіб з посад, що належить до повноважень сільського, 

селищного, міського голови, начальника військової адміністрації в умовах 

воєнного стану; 

- умови та порядок надання адміністративних та інших публічних послуг у 

період дії воєнного стану; 

- здійснення повноважень обласних та районних рад відповідними обласними 

та районними військовими адміністраціями; 

- підпорядкування керівнику відповідної військової адміністрації 

виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які 

працюють у районних та обласних радах; 

- здійснення районними, обласними військовими адміністраціями на 

відповідній території, поряд із повноваженнями місцевих державних адміністрацій, 

повноважень із запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного 

стану; 

- визначення обласними військовими адміністраціями за погодженням з 

Генеральним штабом Збройних Сил України територіальних громад, на територіях 

яких ведуться бойові дії, а також населених пунктів, які є оточеними; 

- затвердження Кабінетом Міністрів України порядку забезпечення 

законності з питань виконання органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади та актів сільських, селищних, міських голів, 

які приймаються з питань, передбачених частинами четвертою і п’ятою статті 9 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану». 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

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

стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного 

стану (реєстр. № 7269), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та скоротити наполовину строк подання пропозицій і поправок до 

законопроекту при підготовці його до другого читання. 

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 
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в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Голова Національного агентства України з питань державної 

служби Н.Алюшина; Міністр Кабінету Міністрів України О.Немчінов. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо 

функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. № 

7269), поданий народним депутатом України В.Безгіним 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 правовий режим воєнного стану» щодо 

функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. 

№ 7269), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 

109 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк подання 

пропозицій і поправок до проекту Закону з реєстр. № 7269 при підготовці його до 

другого читання; 

- зважаючи на необхідність доопрацювання проекту Закону й 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 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 утворення військових 

адміністрацій населених пунктів в межах територій територіальних громад, в яких 

сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи та/або сільські, селищні, 

міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України 

повноваження, а також у інших випадках, передбачених законом; можливості 

призначення начальником військової адміністрації населеного пункту (населених 

пунктів) відповідного сільського, селищного, міського голову; здійснення 

повноважень військовими адміністраціями протягом дії воєнного стану та 30 днів 

після його припинення чи скасування; спрощення процедури призначення осіб на 

політичні посади, посади державної служби, посади в органах місцевого 

самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки, комунальних підприємств, установ, організацій у період дії воєнного 

стану; можливості прийняття Президентом України у період дії воєнного стану 

рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на 

посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на 

відповідний період виконання обов’язків на іншу особу) і звернутись до Голови 
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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 

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 правовий режим воєнного стану» щодо функціонування 

місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. № 7269), поданий 

народним депутатом України В.Безгіним 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 правовий режим воєнного стану» щодо 

функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. 

№ 7269), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 

109 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк подання 

пропозицій і поправок до проекту Закону з реєстр. № 7269 при підготовці його до 

другого читання. 

4. Зважаючи на необхідність доопрацювання проекту Закону й 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 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 утворення військових 

адміністрацій населених пунктів в межах територій територіальних громад, в яких 

сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи та/або сільські, селищні, 

міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України 

повноваження, а також у інших випадках, передбачених законом; можливості 

призначення начальником військової адміністрації населеного пункту (населених 

пунктів) відповідного сільського, селищного, міського голову; здійснення 

повноважень військовими адміністраціями протягом дії воєнного стану та 30 днів 

після його припинення чи скасування; спрощення процедури призначення осіб на 

політичні посади, посади державної служби, посади в органах місцевого 

самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки, комунальних підприємств, установ, організацій у період дії воєнного 

стану; можливості прийняття Президентом України у період дії воєнного стану 

рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на 

посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на 

відповідний період виконання обов’язків на іншу особу) і звернутись до Голови 
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Верховної Ради України з пропозицією оголосити про це під час розгляду даного 

законопроекту на пленарному засіданні. 

5. 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 (О.Аліксійчук, 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, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Поляк, В.Рубльов, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань житлової політики та 

захисту інвестицій в об'єкти будівництва А.Стріхарського про проект Закону 

України про дерадянізацію законодавства України (реєстр. №4284, друге читання). 

Доповідач повідомив присутнім, що до розгляду зазначеного законопроекту 

у другому читанні підкомітетом з питань житлової політики та захисту інвестицій 

в об'єкти будівництва підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 

читання, яка містить 457 поправок та пропозицій, що надійшли від 22 суб’єктів 

права законодавчої ініціативи, з яких 274 поправки та пропозиції пропонується 

врахувати, 5 – врахувати редакційно, 25 – врахувати частково, 153 – відхилити. 

Голова підкомітету А.Стріхарський запропонував перейти до розгляду 

поправок та пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова підкомітету А.Стріхарський запропонував відхилити поправки та 

пропозиції за №№ 1-7, 9-21, 23-27, 30-33, 38-42, 45-48, 53, 54, 56, 57, 59, 62-66, 68, 

71, 72, 79, 81, 84-87, 100, 101, 103-111, 114, 118-122, 125, 127, 131, 134, 135, 137, 

144, 146, 147, 158, 162, 164, 170, 175, 179-182, 186, 188-190, 192, 194, 196, 198-202, 

204-208, 210-214, 217, 222, 224, 226, 233-236, 238-242, 244-247, 249-252, 254-263, 

265-271, 391. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднаний 

21 народний депутат України – член Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, 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, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Поляк, В.Рубльов, 

А.Стріхарський, І.Юнаков). 
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Пропозицію підтримано. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання 

проект Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» (реєстр.  

№ 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 з реєстр. 

№ 4284 для внесення його на розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно 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 визначити Голову Комітету А.Клочка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України підготовлений до другого 

читання проект Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» 

(реєстр.  № 4284) прийняти в другому читанні та в цілому.     

2.  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 з реєстр. 

№ 4284 для внесення його на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 

3. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету А.Клочка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднаний 

21 народний депутат України – член Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, 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, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Поляк, В.Рубльов, 

А.Стріхарський, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

3. 



 9 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про створення Робочої 

групи Комітету з розробки законодавчих актів з питань житлової політики та 

забезпечення громадян житлом, в тому числі тих, які втратили його внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з розробки законодавчих актів з питань житлової політики, 

забезпечення громадян житлом, в тому тих, які втратили його внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації; 

- визначити співголовами Робочої групи народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування О.Шуляк, народного депутата України, голову підкомітету з 

питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва 

А.Стріхарського, народного депутата України, голову підкомітету з питань 

технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у 

будівельній галузі І.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 Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з розробки законодавчих актів з питань житлової політики, 

забезпечення громадян житлом, в тому тих, які втратили його внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації. 

2. Визначити співголовами Робочої групи народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування О.Шуляк, народного депутата України, голову підкомітету з 

питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва 

А.Стріхарського, народного депутата України, голову підкомітету з питань 

технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у 

будівельній галузі І.Юнакова. 
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3. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад 

за погодженням з Головою Комітету. 

4. 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.  

5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, 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, В.Поляк, А.Стріхарський, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про створення Робочої 

групи Комітету з розробки законодавчих актів, спрямованих на забезпечення 

просторового планування та комплексної відбудови населених пунктів і регіонів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України 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 народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування О.Шуляк, народного депутата України, голову підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар, народного депутата України, голову підкомітету з питань 

будівництва та проектування О.Дунду; 

- 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 

містобудівної політики; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України 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. 

2. Визначити співголовами Робочої групи народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування О.Шуляк, народного депутата України, голову підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар, народного депутата України, голову підкомітету з питань 

будівництва та проектування О.Дунду.   

3. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад 

за погодженням з Головою Комітету. 

4. 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.  

5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, Л.Білозір, Г.Бондар, 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, В.Поляк, А.Стріхарський, 

І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне 

 

Очільник Комітету А.Клочко поінформував, що звернення до Прем’єр-

міністра України Д.Шмигаля щодо ініціатив Комітету по різним напрямкам, за 

наслідками даного засідання Комітету буде надіслано до Кабінету Міністрів 

України.  

Інформацію взято до відома. 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

20 квітня 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. 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). 

2. Проект Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстр. №4284, 

друге читання). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про створення Робочої групи Комітету з розробки законодавчих актів з 

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

втратили його внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

4. Про створення Робочої групи Комітету з розробки законодавчих актів, 

спрямованих на забезпечення просторового планування та комплексної відбудови 

населених пунктів і регіонів. 

ІІІ. Різне 


