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Пілько І.Ф. – експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Садовий А.І. – Львівський міський голова; 

Сєнкевич О.Ф. – Миколаївський міський голова; 

Слобожан О.В. – Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Сухомлин С.І. – Житомирський міський голова; 

Філатов Б.А. – Дніпровський міський голова. 

 

 

*** 
 

 

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, друге читання). 

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

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. 

№7282, друге читання). 

ІІ. 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 оголосив пропозицію - змінити черговість 

розгляду питань порядку денного засідання Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

Очільник Комітету А.Клочко запропонував прийняти проект порядку 

денного засідання Комітету за основу та в цілому із урахуванням  висловленої 

пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
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«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, 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.Поляк, М.Саврасов, Д.Чорний, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 
 

*** 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. 

№7282, друге читання). 

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

режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період 

дії воєнного стану (реєстр. №7269, друге читання). 

ІІ. Різне 
 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар про 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. 

№7282, друге читання). 

Г.Бондар поінформувала присутніх, що підкомітетом з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

та підкомітетом з питань будівництва та проектування до розгляду зазначеного 

законопроекту в другому читанні було підготовлено порівняльну таблицю, яка 

містить 237 поправок та пропозицій, що надійшли від 13 суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, з яких пропонується 53 – врахувати, 12 – врахувати 

частково, 41 – врахувати редакційно, 131 – відхилити. 

Очільниця підкомітету вказала, що доопрацьованим законопроектом 

передбачається внести зміни до законів України «Про інвестиційну діяльність», 

«Про будівельні норми», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про ціни і 

ціноутворення», «Про стандартизацію», «Про доступ до об'єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних 

мереж», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

планування використання земель», «Про надання будівельної продукції на ринку». 

Голова підкомітету Г.Бондар запропонувала перейти до розгляду поправок 

та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Козловська. 

 

Голова підкомітету Г.Бондар запропонувала відхилити поправки та 

пропозиції за №№ з 3 по 8, 11, 12, з 16 по 24, 27, з 29 по 36, 39, 40, 47, 48, 50, 51, з 

53 по 58, з 60 по 65, 71, 75, з 80 по 83, 85, 89, з 91 по 93, з 95 по 98, 100, 102, 105, 

106, з 109 по 113, 115, 120, з 122 по 124, 126, 127, 137, 138, 144, 147, 148, з 151 по 

153, 156, 157, 161, 163, 164, 166, 168, 172, 173, 175, 179, 180, 183, 186, 187, 189, 

190, 191, з 193 по 205, з 212 по 214, з 216 по 219, з 221 по 225, 229, 231, 232, 235, 

236. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

17 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, 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.Поляк, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету Г.Бондар запропонувала підтримати поправку за № 114 

в редакції, озвученій заступником Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Козловською. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

17 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, 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.Поляк, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. 

№ 7282) прийняти в другому читанні та в цілому; 

- доручити підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови та підкомітету з питань будівництва та 

проектування спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної 

таблиці до законопроекту з реєстр. № 7282 відповідно до ухвалених висновків 

Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення 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, 
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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 даного питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

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 внесення змін до деяких законів України щодо 

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 

7282) прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. Доручити підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови та підкомітету з питань будівництва та 

проектування спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної 

таблиці до законопроекту з реєстр. № 7282 відповідно до ухвалених висновків 

Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення 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 даного питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, 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.Поляк, М.Саврасов, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про тимчасову 

відсутність на засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію – 

визначити секретарем засідання народного депутата України, голову підкомітету 

з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 
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2. 

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, друге читання). 

Доповідач поінформував присутніх, що підкомітетом з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування до розгляду 

зазначеного законопроекту в другому читанні було підготовлено порівняльну 

таблицю, яка містить 561 поправку та пропозицію, що надійшла від 52 суб’єктів 

права законодавчої ініціативи, з яких пропонується 56 – врахувати, 33 – врахувати 

частково, 12 – врахувати редакційно, 457 – відхилити, 3 – винести на розгляд 

Комітету. 

В.Безгін повідомив, що доопрацьованим законопроектом передбачається 

внести зміни до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду поправок та 

пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Заступник Львівського міського голови Л.Зубач; Київський 

міський голова В.Кличко; Львівський міський голова А.Садовий; Миколаївський 

міський голова О.Сєнкевич; Житомирський міський голова С.Сухомлин; 

Дніпровський міський голова Б.Філатов; Виконавчий директор Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 

О.Слобожан; експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад» І.Пілько. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував відхилити поправки та 

пропозиції за №№ 4, з 13 по 55, з 57 по 109, з 111 по 168, з 170 по 214, з 216 по 

239, 240, 241, з 246 по 255, з 257 по 283, 289, 290, 292, 293, 297, 299, 303, 304, з 306 

по 317, з 319 по 322, з 324 по 336, з 338 по 343, з 345 по 352, з 356 по 368, з 370 по 

374, з 377 по 388, 391, 392, з 394 по 409, 411, з 413 по 415, з 417 по 425, 427, 428, з 

430 по 443, з 445 по 466, з 468 по 470, з 472 по 481, 485, з 488 по 494, 504, 507, з 

509 по 520, 522, 526, 527, 537, з 540 по 543, 561. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

14 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 13 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, 

В.Поляк, Д.Чорний, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (Д.Микиша). 

Рішення прийнято. 
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Голова підкомітету В.Безгін запропонував відхилити пропозицію за № 298. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, 

О.Літвінов, В.Поляк, А.Стріхарський, Д.Чорний, І.Юнаков); 

«Утримались» – 3 народні депутати України (Д.Микиша, В.М’ялик, 

М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував відхилити поправки за №№ 318 

та 323. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, 

А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, В.Поляк, А.Стріхарський, Д.Чорний, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (Д.Микиша). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання 

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

режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період 

дії воєнного стану (реєстр. № 7269) прийняти в другому читанні та в цілому; 

- доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. № 7269 відповідно 

до ухвалених висновків Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення 

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 народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна.   
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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 внесення змін до Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого 

самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. № 7269) прийняти в другому 

читанні та в цілому. 

2. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування 

порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. № 7269 відповідно до ухвалених 

висновків Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення 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 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 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, 

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

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 

 

 

За Секретаря Комітету         ______________                      В.БЕЗГІН 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

2 травня 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. 

№7282, друге читання). 

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

режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період 

дії воєнного стану (реєстр. №7269, друге читання). 

ІІ. Різне 

 


