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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Бобровицького міського голови 

Ніжинського району Чернігівської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення 

державної служби (реєстр. №6496, КМУ, Д.Шмигаль). 

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

створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель 

(реєстр. №6485, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Різне 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

На момент голосування на засіданні присутні 25 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 
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Пропозицій не надійшло. 

 

Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 *** 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Бобровицького міського голови 

Ніжинського району Чернігівської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення 

державної служби (реєстр. №6496, КМУ, Д.Шмигаль). 

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

створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель 

(реєстр. №6485, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Різне 

 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Бобровицького міського 

голови Ніжинського району Чернігівської області. 

Доповідач повідомила, що до Верховної Ради України надійшло 

клопотання про призначення позачергових виборів Бобровицького міського 

голови Ніжинського району Чернігівської області у зв’язку з достроковим 

припиненням повноважень міського голови Ковчежнюк Тетяни Миколаївни за 

власним бажанням на підставі звернення з особистою заявою про складення 

повноважень міського голови. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України на підставі пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України 

та відповідно до частини першої статті 5, частини третьої статті 194, частини 
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першої статті 195 Виборчого кодексу України призначити позачергові вибори 

Бобровицького міського голови Ніжинського району Чернігівської області на 

неділю 30 жовтня 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Бобровицького міського голови 

Ніжинського району Чернігівської області на неділю 30 жовтня 2022 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Бобровицького міського 

голови Ніжинського району Чернігівської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Бобровицького 

міського голови Ніжинського району Чернігівської області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання народному депутату України, Заступнику Голови 

Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Бобровицького міського голови 

Ніжинського району Чернігівської області на неділю 30 жовтня 2022 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Бобровицького міського 

голови Ніжинського району Чернігівської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Бобровицького 

міського голови Ніжинського району Чернігівської області» в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання народному депутату України, Заступнику Голови 

Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 
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Рішення прийнято. 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України О.Войтовича про проект Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» щодо удосконалення порядку вступу, 

проходження, припинення державної служби (реєстр. №6496, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував присутніх, що метою законопроекту є 

удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби, 

оптимізації наслідків конкурсних відборів на посади державної служби, 

удосконалення порядку застосування дисциплінарних стягнень. 

Також за інформацією О.Войтовича проектом Закону передбачається 

запровадження кандидатського та кадрового резервів, механізмів кар’єрного 

просування державних службовців та залишення державного службовця 

категорії «А» на службі ще на один строк, уточнення термінології Закону 

України «Про державну службу», посилення дисциплінарної відповідальності 

державних службовців за повторне вчинення дисциплінарних проступків, 

внесення змін до Кодексу законів про працю України з метою приведення їх у 

відповідність до Закону, усунення дублюючих та колізійних положень. 

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету, 

підтримуючи необхідність прийняття законопроекту, наголосили, що 

зауваження та пропозиції, що надійшли до Комітету, можливо буде врахувати 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під 

час підготовки законопроекту до розгляду у другому читанні. 

Голова підкомітету з питань державної служби Д.Чорний оголосив 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо удосконалення порядку вступу, проходження, 

припинення державної служби» (реєстр. № 6496), внесений Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Крім того, рекомендувати Комітету звернутись до Голови Верховної Ради 

України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України на пленарному засіданні під час розгляду 

даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій і поправок 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 Державного секретаря Кабінету Міністрів України 

О.Войтович; Голова Національного агентства України з питань державної 

служби Н.Алюшина; голова Професійної спілки працівників державних установ 

України Ю.Піжук. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував:  
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- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо удосконалення 

порядку вступу, проходження, припинення державної служби» (реєстр. № 6496), 

внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу; 

- 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 уточнення повноважень 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби, врегулювання порядку 

призначення на посаду державної служби у разі поновлення працівника за 

рішенням суду, укладення контракту про проходження державної служби, 

оформлення особової справи державного службовця, накладення 

дисциплінарних стягнень, переведення державних службовців та призначення їм 

рангів, зміни істотних умов праці державних службовців, професійного розвитку 

державних службовців, особливостей проходження державної служби в окремих 

державних органах тощо); 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок 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; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

державної служби Д.Чорного. 

УХВАЛИЛИ: 

1. 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 державну службу» щодо 

удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби» 

(реєстр. № 6496), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду 

в першому читанні прийняти за основу. 

2. 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 
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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 уточнення повноважень 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби, врегулювання порядку 

призначення на посаду державної служби у разі поновлення працівника за 

рішенням суду, укладення контракту про проходження державної служби, 

оформлення особової справи державного службовця, накладення 

дисциплінарних стягнень, переведення державних службовців та призначення їм 

рангів, зміни істотних умов праці державних службовців, професійного розвитку 

державних службовців, особливостей проходження державної служби в окремих 

державних органах тощо). 

3. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок 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. 

4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань державної служби Д.Чорного. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра розвитку громад 

та територій України В.Лозинського про проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження 

комплексної термомодернізації будівель (реєстр. №6485, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач зазначив, що метою законопроекту є усунення бар’єрів на 

шляху до широкомасштабної реалізації проектів з впровадження 

енергоефективних заходів та термомодернізації житлових та громадських 

будівель, в тому числі у випадках надання державної підтримки на їх реалізацію. 

В.Лозинський поінформував, що передбачені проектом зміни до Законів 

України «Про Фонд енергоефективності», «Про енергетичну ефективність 

будівель», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 
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для проведення масштабної енергомодернізації» та деяких інших Законів 

спрямовані на: 

- скорочення кількості процедур та часу їх здійснення, необхідних для 

реалізації проектів з впровадження енергоефективних заходів та 

термомодернізації житлових будівель; 

- врегулювання зазначеної проблеми шляхом створення можливості 

реалізації часткових проектів з впровадженням чітких критеріїв щодо 

результатів їх реалізації в частині показників енергетичної ефективності; 

- приведення положень Закону України «Про енергетичну ефективність 

будівель» у відповідність з оновленими повноваженнями центральних органів 

виконавчої влади, що були визначені постановою Кабінету Міністрів України від 

2 вересня 2019 року № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади». 

 Голова підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у 

будівництві, енергоефективності у будівельній галузі І.Юнаков оголосив 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо створення умов для запровадження комплексної 

термомодернізації будівель (реєстр. № 6485), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Крім того, рекомендувати Комітету звернутись до Голови Верховної Ради 

України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України на пленарному засіданні під час розгляду 

даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій і поправок 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; Перший заступник Міністра розвитку громад та територій 

України В.Лозинський; завідувач відділу західних регіонів Департаменту 

регіональної координації Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації громад 

Н.Слюсарчик. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для 

запровадження комплексної термомодернізації будівель (реєстр. № 6485), 

поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу; 

- 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 запропонованих проектом окремих 

понять (термінів), визначення органу, уповноваженого на затвердження 

положення про Дирекцію Фонду енергоефективності, встановлення поняття 

енергетичного аудиту та процедури його проведення, складу звіту з 

енергетичного аудиту будівель тощо); 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок 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; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у 

будівельній галузі І.Юнакова. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для 

запровадження комплексної термомодернізації будівель (реєстр. № 6485), 

поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. 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 запропонованих проектом окремих 

понять (термінів), визначення органу, уповноваженого на затвердження 

положення про Дирекцію Фонду енергоефективності, встановлення поняття 

енергетичного аудиту та процедури його проведення, складу звіту з 

енергетичного аудиту будівель тощо). 

3. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 
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законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, 

енергоефективності у будівельній галузі І.Юнакова. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                  ______________             Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

23 лютого 2022 року 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Бобровицького міського голови 

Ніжинського району Чернігівської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення 

державної служби (реєстр. №6496, КМУ, Д.Шмигаль). 

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

створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель 

(реєстр. №6485, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Різне 

 


