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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! Ми ще чекаємо пару людей, які до нас доєднаються. Радий вас всіх бачити, що всі знайшли час на комітет.

_______________. Всім доброго дня!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас вже є кворум. Дякую всім, що доєдналися. 
Шановні колеги, ми проводимо засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі Zoom в порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України" із застосуванням пункту 4 розділу VIIІ "Прикінцевих положень".
Нагадую, що до складу нашого комітету входить 26 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів.
І так, на засіданні зареєструвалось 19 народних депутатів...

РУБЛЬОВ В.В. Я на місці, пане голово.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Уже 20. Ага, пан Рубльов, вітаю вас. 20 народних депутатів. 
Шановні колеги, у нас кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим. 
Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Ісаєнко не буде заперечувати, допомогу нам по підрахунку голосів буде допомагати і надавати секретаріат, і я буду це озвучувати. 
Дмитре Валерійовичу, ви не заперечуєте?

ІСАЄНКО Д.В. Не заперечую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді ми фіксуємо.
Шановні колеги, зараз я кожному з вас в алфавітному порядку буду надавати слово для того, щоб ви особисто представились, що берете участь у засіданні комітету. І прошу включати відео та озвучувати. 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 комітету особисто і зазначати про ваше рішення щодо порядку денного.
Я, Клочко Андрій Андрійович, беру участь у засіданні комітету особисто. Голосую за прийняття порядку денного за основу та в цілому.
Аліксійчук Олександр Васильович, чи є у нас? Немає поки що.
Балога Віктор Іванович. 

БАЛОГА В.І. Балога. Беру участь особисто. Підтримую пана Клочка, за тільки що сказане.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. За порядок денний за основу і в цілому. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Безгін бере участь особисто. Підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віталій Юрійович. 
Білозір Лариса Миколаївна. Дякую, бачу…
 
БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір бере участь в засіданні особисто. Також хочу повідомити, що ще три депутати з ключових комітетів присутні у нас: пан Лубінець, пані Овчинникова і Вінтоняк на комітеті, так що слухають. І, звичайно, за основу та в цілому підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар Ганна бере участь особисто. Голосую за основу  і в цілому за порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Ганна Вячеславівна.
Гузь Ігор Володимирович. вітаю вас. 

ГУЗЬ І.В. Колеги, добрий день. Я все так, як Білозір. Жаль, що не беруть з собою. Бачите, така команда хороша. …(Не чути) порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І доєднаємось. Проведемо комітет, і всі в поля до наших захисників.
Дякую, Ігор Володимирович. 
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Добрий день. Гурін Дмитро бере участь особисто. Голосую за порядок денний за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Дмитро Олександрович. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда Олег Андрійович, приймаю особисто, за основу і в цілому. Доброго дня ще раз всім. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня вам.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Доброго дня, колеги. Беру участь у засіданні комітету особисто і підтримую порядок денний за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. Будь ласка. 

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко бере участь особисто. За основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Бере участь в засіданні комітету особисто. Підтримую порядок денний за основу та в цілому. Всім доброго дня. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Доброго дня. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура бере участь в засіданні комітету особисто. Порядок денний підтримую за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Лозинський Роман Михайлович чи доєднався до нас? Немає. 
Микиша Дмитро Сергійович. Пан Микиша. Десь був, почекаємо.
М'ялик Віктор Ничипорович. Бачу, що ви у нас є.

М'ЯЛИК В.Н. Всім доброго дня. М'ялик присутній, голосую за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПАЛЧКОВА Т.М. Всім доброго дня, колеги. Плачкова присутня особисто. Підтримую порядок денний за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Доброго дня всім. Бере участь особисто, підтримую порядок денний за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Приймаю участь особисто, голосую за основу та в цілому. І будемо з мого телефону …(Не чути) з Віталієм Безгіним, так що всім вітання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. 
Саврасов Максим Віталійович.

САВРАСОВ М.В. Добрий день. Приймаю участь в роботі комітету, підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Максим Віталійович.
Стріхарський Андрій Петрович. Немає.
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. Всім доброго дня. Чорний Дмитро на засіданні комітету присутній, підтримую порядок денний "за". І прохання врахувати мій голос за розглянуті питання "за", тому що їду в дорозі і можу бути не на зв'язку.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто за ВІМ-технології та за кадрові питання, я правильно вас розумію?

ЧОРНИЙ Д.С. Так за два. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голос "за".  Дякую. Зрозумів.
Шуляк Олена Олексіївна. У відрядженні, немає. 
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков присутній особисто, за в цілому за порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, за – 21. Рішення прийнято. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Пане голово, Аліксійчук просутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Аліксійчук, радий вас бачити. Ви приймаєте особисто?

АЛІКСІЙЧУК О.В. Приймаю особисто, за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Васильовичу. Радий вас бачити, дякую, що доєдналися. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Навзаєм. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас 22 – за, тому рішення прийнято. 
Шановні колеги, ми переходимо до розгляду питання нашого порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельно-інформаційного моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів, удосконалення процедури обстеження об'єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку (реєстраційний номер 6383). Суб'єкт права ініціатива даної законодавчої – це у нас Кабінет Міністрів України.
Я надаю слово представнику Кабінету Міністрів, Міністерству розвитку громад та територій України. Прошу представити законопроект. 
Наталія Вікторівна, ви будете представляти? Будь ласка. 

КОЗЛОВСЬКА Н.В.  Так, Андрій Андрійович.
Доброго ранку, шановні колеги! Я буду представляти законопроект, який має реєстраційний номер 6383: проект Закону про запровадження будівельного інформаційного моделювання  на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів, удосконалення процедури обстеження об'єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку, розробленого Мінрегіоном та внесеного на розгляд Верховної Ради  Кабінетом Міністрів України.
Відповідно кращому міжнародному та європейському досвіду запровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (скорочено ВІМ-моделювання, так, щоб більше не повторюватися) – це один із інструментів комплексної цифрової трансформації всієї будівельної галузі. 
Я хочу сказати, що урядом ще  на початку минулого року відповідним рішенням затверджено концепцію запровадження будівельного моделювання, і вже передові проектні організації, архітектурні організації, працюють в цьому напрямку, розуміючи важливість застосування цього продукту в процесі  проектування, який дозволить не тільки  якісно проектувати, будувати такі об'єкти, а також якісно їх експлуатувати. 
Тому було прийнято рішення законодавчо закріпити можливість проектування таких об'єктів, застосування цього продукту в форматі будівельного інформаційного моделювання для того, щоб Україна рухалась також нога в ногу з усіма європейськими країнами, які розвивають цей напрямок дуже широко. Є країни Європейського Союзу, які проектують об'єкти виключно з використанням ВІМ-моделювання, тому ми вважаємо, що запровадження цього процесу як додаткової процедури в нашій країні є обов'язковим, і для того, щоб ввести всіх у правове поле проектувальників, які наразі працюють в цьому напрямку, було прийнято рішення внести відповідні зміни до законодавства в цій частині. 
Тому прошу підтримати цей прогресивний закон, який дозволить будівельному ринку розвиватися нога в ногу з кращими європейськими практиками. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Наталія Вікторівна, за презентацію. 
Надаю слово голові підкомітету Дунді Олегу Андрійовичу і прошу сповістити рішення підкомітету. 
Олег Андрійович, прошу, вам слово. 

ДУНДА О.А. Дякую, Андрій Андрійович. 
Підкомітет з питань будівництва та проектування на своєму засіданні вчора, 31 травня, розглянув цей законопроект, запропонований Кабінетом Міністрів, за реєстраційним номером 6383 від 03.12.2021. 
Пані Козловська дуже детально розповіла про цей законопроект. Він дійсно дуже важливий і необхідний. Але врешті-решт там є декілька до нього зауважень, які, в принципі, можна між читаннями врахувати і зробити більш оптимальним цей законопроект, і найближчим часом це зробити. 
Тому, шановні колеги, підкомітет з питань будівництва, проектування просить підтримати цей законопроект у першому читанні та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому читанні, прийняти його за основу та, зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та редакційного доопрацювання законопроекту і узгодження окремих положень, застосувати до нього частину першу статті 116 Регламенту Верховної Ради України… та звернутися до Голови Верховної Ради з пропозицією… проголосувати, підтримати його у першому читанні. Та звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити це під час розгляду про швидке розглянення. Співдоповідачем від комітету призначити мене, Олега Дунду, голову підкомітету.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович. 
Шановні члени комітету бажають, може, хтось висловитись з цього питання? Якщо так, то підніміть руку чи включіть мікрофон, щоб я побачив. Можливо, запрошені тут бажають виступити? Ні. 
Тоді, Наталія Вікторівна, я ще трошки скажу від себе. 
Тут доєднався Андрій Стріхарський. Радий вас бачити.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Доброго дня, колеги. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня. 
Наталія Вікторівна, дивіться, ми, враховуючи те, що цей, дійсно прогресивний документ, необхідний для прийняття нашою державою, але ви знаєте запитання, яке поставлю з приводу якості надання законодавчих ініціатив, які йдуть від Кабінету Міністрів. Тому я дуже прошу, щоб до другого читання ми доопрацювали багато тих зауважень, які є, ми на сьогодні їх не розглядаємо, бо ми розуміємо необхідність його прийняття сьогодні. Тому дуже прошу врахувати мою позицію з даного питання і також звернути увагу на таблицю. Ви знаєте це питання, яке... Щоб ми до другого читання вже в цьому питанні ми більш до нього не повертались, шановні колеги. Ви знаєте, що...

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Дякую, Андрій Андрійович. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ...якісний продукт до голосування Верховної Ради, але інколи ми розуміємо нагальність, тому йдемо сьогодні всі разом. І прошу тут просто врахувати мою позицію до якості документа.  Дякую.
 Шановні, колеги, бажають ще виступити? Якщо ні, тоді ми з вами завершили обговорення. 
Тоді я вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України проект за реєстраційним номером 6383 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
Зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та редакційного доопрацювання проекту закону, узгодження окремих його положень з іншими положеннями законодавства, звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 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, зокрема щодо надання визначених окремих понять, термінів, встановлення вимог використання будівельного інформаційного моделювання при проектуванні об'єктів будівництва, внесення змін до житлового законодавства. Та будемо скорочувати строки подання правок. Правильно, Наталія Вікторівна, це те, що ми…  
Співдоповідачем від...  Не було у нас… 

_______________.  Тільки по 116-й... 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, тоді у нас тільки 116-а без скорочення термінів. 
Співдоповідачем від комітету визначити народного депутата України Олега Андрійовича Дунду. 
Шановні колеги, я знову по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео, піднімати руку, якщо ви "за". Якщо ви "проти" чи "утримались", прошу в будь-якому разі мені про це наголосити.
Я,  Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття проекту за основу із урахуванням статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 
  Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В.  За основу з урахуванням статті 116 Регламенту.    

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович	. Мікрофон, будь ласка. Віктор Іванович, мікрофон, будь ласка, увімкніть. 

БАЛОГА В.І. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ваш голос "за" зарахований. 
Безгін Віталій Юрійович. Поки ми дочекаємося, поки Віталій Юрійович доєднається. 
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В.  Бондар – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Гузь – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Ігор Володимирович.  
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Гурін – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Дмитро Олександрович. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко  підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Аліна Леонідівна. 
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.  Кальцев – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Качура Олександр Анатолійович. Пан Качура, бачу, ви доєднались. Прошу, в мікрофон. 

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. Немає нашого Лозинського. 
Микиша Дмитро Сергійович. Не доєднався. 
М'ялик Віктор Ничипорович. Бачу, ви є. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик є.  М'ялик – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. Радий вас бачити. 

ПЛАЧКОВА Т.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ваш голос "за"?

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Поляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Пане Рубльов і пан Безгін!

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов – за. 

БЕЗГІН В.Ю. Безгін – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Дякую. Пан Безгін зарахували ваш голос. Дякую, що доєдналися.
Саврасов Максим Віталійович. Не доєднався.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Петрович.
Чорний Дмитро Сергійович. Чорний у нас говорив, що його голос зарахувати "за", він про це наголошував.
Шуляк Олена Олексіївна –  у відрядженні.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, у нас 22 – за. Рішення прийнято.
Шановні колеги, ми переходимо до наступного питання, це у нас кадрове питання порядку денного. Щодо  призначення на посади головних консультантів секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Поляка Андрія Олександровича та Маленівської Карини Михайлівни. Напрямки: адміністративно-територіальний устрій, місцеве самоврядування та державні символи України.
Шановні колеги, ми мали з вами можливість ознайомитись з резюме кандидатів та проектом рішення, яке сьогодні виноситься. Інформую вас, що ці кандидатури згідно Закону про комітети запропоновано керівником секретаріату Анжелою Володимирівною Малюгою. Вони пройшли моє погодження, погодження з головами профільних підкомітетів,  це Віталієм Юрійовичем Безгіним та Олександром Миколайовичем Літвіновим, та Керівником Апарату Верховної Ради України Вячеславом Васильовичем Штучним теж погоджено і співбесіда проведена.
З початку нашого скликання кандидати задіяні та сприяли роботі секретаріату. Вони активні, мають достатньо гарні аналітичні здібності та вміють бути командними гравцями. Їх інтеграція в секретаріат підсилить позицію комітету та секретаріату...

_______________. Підтримуємо, підтримуємо, достатньо. Ми підтримуємо. Для чого це…  для чого? Давайте завершувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, тоді є пропозиція... Запитань у нас немає. Тоді є пропозиція підтримати пропозицію про призначення на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Маленівську Карину Михайлівну.
 Підтримати пропозицію про призначення на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Поляка Андрія Олександровича.
Доручити голові комітету, мені, Клочку Андрію, скерувати до Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного подання про призначення Карини Маленівської та Андрія Поляка на посади головних консультантів секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Шановні колеги, я по черзі знову буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. 

_______________. Андрію Андрійовичу, ми перепрошуємо, у нас може зв'язок зникнути, то ми – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін і Рубльов – за. Є. 
Я, Клочко Андрій Андрійович,  за.
Балога...

ДУНДА О.А. Якщо так і що, я так само в дорозі. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дунда – за. 
Аліксійчук.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
          Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В.  Бондар – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За Анжелу Володимирівну. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. Гурін – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – підтримую. 

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. Кальцев – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Качура  – за.    

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. До нас доєдналась Олена Олексіївна. Олена Олексіївна, я знаю, що ви в дорозі, тому прошу, вам слово. 

ШУЛЯК О.О. Дякую.
Доброго ранку. Да, я утрималась за цією пропозицією. Також хочу просити, ми розглядали законопроект про ВІМ-проектування? Якщо так, то врахуйте мій голос "за", будь ласка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, ми ваш голос врахуємо. Дякую вам за пропозицію вашу. 
Лозинський Роман Михайлович. Не доєднався. 
Микиша Дмитро Сергійович. Немає. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

 М'ЯЛИК В.Н. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович. 

ПОЛЯК В.М.  Поляк – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. За, підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський  – за, підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. Немає. А, він просив його голос врахувати "за". 
Юнаков Іван Сергійович, прошу. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Шановні колеги, у нас 23 – за, проти, утримався – 1. Рішення прийнято.

МАЛЮГА А.В. Щиро дякую, шановні народні депутати, за підтримку секретаріату.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми переходимо в розділ "Різне". В нас є одна пропозиція, це від Львівського національного університету імені Івана Франка до комітету надійшло запрошення взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи", яка відбудеться 17 червня в режимі відеоконференції на платформі Zoom. …(Не чути) обговорення здобутків реформи децентралізації влади на сучасному етапі, а також проблеми питань організації та функціонування місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. 
Від організаторів відеоконференції надійшла пропозиція до комітету виступити партнерами в цьому заході. Ніяких фінансових зобов'язань ця конференція не несе, лише може бути для народних депутатів розширено   членів комітету, збільшена квота для участі. 
Тому, якщо немає заперечень, то пропоную надати згоду щодо партнерства, а народних депутатів поінформувати секретаріат щодо можливості участі. 
Дана пропозиція не потребує голосування, якщо є в нас спільна згода. Якщо згода є, завершуємо наш комітет. Заяви, оголошення в когось є, шановні колеги? 
Якщо ні, дякую всім, що доєдналися, дякую за проведення комітету. Оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім. Гарного дня. 

