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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, пане Вячеславе! 
Шановні колеги, я дивлюсь, що в нас уже кворум є, ми можемо розпочинати. Шановні колеги, прошу включити ваші камери. 
Перед початком нашого засідання пропоную привітати нашого колегу Володимира Федоровича Кальцева, в нього 16 червня був день народження. Шановний пане Володимире, ми вас вітаємо! Здоров'я бажаємо міцного, нових можливостей та усім нам перемог!
 
КАЛЬЦЕВ В.Ф. Дякую, колеги! Дуже щиро дякую!

ГОЛОВУЮЧИЙ. 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 VIII "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. 
На засіданні зареєструвалось 17 народних депутатів, кворум у нас є. Тобто оголошую засідання комітету відкритим. 
Якщо секретар комітету не буде заперечувати, то, Дмитро Валерійович Ісаєнко, допомогу нам буде  в підрахунку голосів надавати секретаріат, і я буду озвучувати. Дмитро Валерійович?

ІСАЄНКО Д.В. Я не заперечую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, я зараз кожному з вас в алфавітному порядку буду надавати слово для того, щоб ви особисто представляли, що берете участь у засіданні комітету особисто. Прошу включати відео. Зараз зробимо перекличку. 
І одразу, колеги, я вношу пропозицію підтримати та проголосувати порядок денний засідання комітету за основу та в цілому. 
Якщо ніхто не проти, то, я, Клочко Андрій Андрійович, присутній особисто на засіданні комітету та голосую за основу та в цілому за порядок денний комітету. 
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Олександр Аліксійчук, беру участь у засіданні комітету особисто, голосую за основу і в цілому порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор...

РУБЛЬОВ В.В. Андрій Андрійович, я на секундочку вклинюсь поза графіком. Приймаю участь особисто і підтримую порядок денний. Мушу на секунду відключитись, переговорити, і потім я далі буду в комітеті. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеслав Володимирович, дякую. Бо ви сьогодні  в нас доповідач.  

РУБЛЬОВ В.В. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

РУБЛЬОВ В.В. Я знаю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Балога Віктор Іванович, прошу. 

БАЛОГА В.І. Балога бере участь особисто, підтримую за основу та в цілому порядок денний.    

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віктор Іванович. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Безгін, беру участь особисто. Порядок денний підтримую за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віталій Юрійович. 
Лариса Миколаївна Білозір доєдналась до нас?

БІЛОЗІР Л.М. Так, доєдналась. Вітаю!

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вітаю вас! За порядок денний за основу та в цілому?

БІЛОЗІР Л.М. Так, за основу і в цілому. Беру участь в засіданні комітету особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. Бондар Ганна, беру участь особисто. Підтримую за основу та в цілому порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Гурін Дмитро, беру участь особисто. Підтримую порядок денний за основу і в цілому.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Ігор Володимирович Гузь. Вітаю вас!

ГУЗЬ І.В. Вітання, друзі! Особисто беру участь і підтримую порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. Немає.
Загоруйко Аліна Леонідівна. Доброго дня. Радий вас бачити!

ЗАГОРУЙКО А.Л. Доброго дня, колеги. Всіх вітаю! Участь у засіданні беру особисто. І підтримую порядок денний за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

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

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Дмитро Валерійович.
Кальцев Володимир Федорович. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Кальцев, беру участь особисто. Голосую за порядок денний за основу та в цілому. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.   
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, беру участь у засіданні комітету особисто. Підтримую порядок денний за основу та в цілому. Та попрошу всіх колег бути спортивними, як Віктор Балога, брати з нього приклад. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

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

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Бачу, до нас доєднався Роман Михайлович Лозинський. Пане Романе? 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Колеги, доброго дня! Беру участь особисто. Підтримую порядок денний за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша, беру особисту участь у засіданні комітету. За основу та в цілому голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Віктор Ничипорович М'ялик, прошу. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик бере особисто. Голосую за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віктор Ничипорович. Радий вас бачити! 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова, беру участь особисто. На жаль, не можу підключити зараз відеозв'язок. Дякую. Голосую "за".  За основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тетяна Михайлівна. 
Поляк Владіслав Миколайович. Немає у нас, він у відпустці.
Рубльов у нас є. 
Саврасов Максим Віталійович.

САВРАСОВ М.В. Приймаю участь у роботі комітету. Порядок денний підтримую за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую.  
Стріхарський Андрій Петрович

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Всім доброго дня! Підтримую порядок денний за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С.  Чорний на засіданні комітету присутній, і голосую за проект порядку денного за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена Олексіївна, присутня особисто на засіданні комітету. Голосую за порядок денний за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С.  Юнаков присутній особисто. За порядок денний в цілому  і за основу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги,  у нас 24 – за. Рішення прийнято. 
Переходимо до наступного питання. Питання порядку денного: про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області. Прошу до слова голову підкомітету Безгіна Віталія Юрійовича. Прошу сповістити рішення підкомітету. 
Віталій Юрійович, прошу, вам слово.  

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, Андрій Андрійович. 
Я прошу, напевне, після мене ще Ігорю Гузю дати слово, бо це його округ. Але загалом до нас зайшло подання Волинської обласної ради, де пропонується перейменувати Володимир-Волинський район Волинської області на Володимирський район.
Власне, це цілком лягає в ту рамку, яку ми здали, коли перейменували  адміністративний центр відповідної громади. Тому, власне, питання про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області ініційовано районною радою з метою приведення перейменування у відповідність до перейменування адміністративного центру. 
Відповідно до частини сьомої Закону України "Про географічні назви" назви адміністративно-територіальних міст, як правило, повинні бути похідними від найменування адміністративних одиниць.
Питання про перейменування даного району так само підтримано і відповідною обласною радою, яка і була у тому числі одним з ініціаторів цього проекту рішення. 
Відповідно пропозиція: за результатами розгляду підкомітет з  питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування рекомендує  комітету рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні ухвалити: проект Постанови про перейменування Володимир-Волинського району прийняти в цілому.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович. Дякую за позицію підкомітету.
Ігор Володимирович Гузь, це ваш виборчий округ. Прошу, вам слово. 

ГУЗЬ І.В. Колеги, дякую. 
Ну, Віталій вже все, в принципі, сказав. Ми парламентом перейменували в кінці грудня місто Володимир-Волинський у Володимир. Відповідно наступний етап – це район, який мав би перейменуватися, це логічно. Тому я тут як би ніяких застережень не бачу, прошу просто вас підтримати. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, бажає ще хтось виступити з цього питання? Можливо, запрошені сьогодні гості, в нас теж достатньо багато?  
Якщо немає, тоді є пропозиція підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський район та доручити народним депутатам України - членам підкомітету розробити і внести на розгляд парламенту проект Постанови про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області.
Рекомендувати Верховній Раді  України проект Постанови про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області прийняти в цілому.
Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради  України народному депутату України Віталію Юрійовичу Безгіну. 
Шановні колеги, ми завершили обговорення. Я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео, піднімати руку та наголошувати на тому, якщо ви за; якщо ви проти, будь ласка, наголосіть, щоб цю позицію… чи утримались, щоб я міг її зафіксувати.
Прошу підтримати і проголосувати.  
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію. 
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук Олександр, голосую за дану пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Балога Віктор Іванович. 

БАЛОГА В.І. Балога голосує "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Безгін – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. Бондар – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гузь Ігор Володимирович. 
			
ГУЗЬ І.В. Гузь – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. Гурін – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. Не доєднався. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Аліна Леонідівна. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. Кальцев Володимир Федорович, доєднайтесь до нас.  

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Кальцев – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Пане М'ялик? Тільки що був, десь від'єднався.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав. Немає.
Ще раз, М'ялик, ми до вас дійдемо, якщо ви будете на зв'язку.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан М'ялик, ви до нас доєднались? Ваша позиція.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за, М'ялик підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Саврасов Максим Віталійович.

САВРАСОВ М.В. За, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Максим Віталійович.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, 24 – за. Рішення прийнято.
Переходимо до наступного питання. Це питання порядку денного… В нас, шановні колеги, є пропозиція заслухати інформацію щодо наступних двох проектів одночасно. Це законопроект про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо використання державних символів України та символів іноземних держав органами місцевого самоврядування (реєстраційний номер 5049). Автори - народні депутати України: Костюх, Корнієнко, Гривко, Стріхарський, Білозір, Аліксійчук та інші.
Та проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо використання органами місцевого самоврядування державних символів України, символів іноземних держав та символіки корінних народів або народів національних меншин України (реєстраційний номер 5049-1). Автор – народний депутат Олег Волошин. Але рішення щодо кожного проекту будемо приймати окремо.
Якщо немає заперечень, прошу до слова від авторського колективу... Хто в нас, Анатолій Вячеславович Костюх, да? Ви є в нас? Я не бачу.

КОСТЮХ А.В. Так-так, на зв'язку, пане голово.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, бачу. Прошу представити законопроект, регламент - дві хвилини. Прошу, вам слово.

КОСТЮХ А.В. Я постараюсь швидше.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яким передбачено, що перша та всі наступні сесії сільської, селищної, міської, районної в місті, районної та  обласної ради починаються з внесення Державного Прапору України, що супроводжується виконанням Державного Гімну України. Водночас пропонується передбачити, що кожне пленарне засідання сесії сільської, селищної, міської, районної в місті, районної та обласної ради починається та завершується виконанням Державного Гімну України. 
Крім цього, законопроектом пропонується заборонити виконання іноземних державних гімнів під час проведення засідань сільської, селищної, міської, районної в місті, районної та обласної ради, окрім випадків, коли у таких засіданнях беруть участь офіційні делегації, групи та посадові особи іноземних держав.
Разом з цим, законопроектом пропонується передбачити, що на фасадах і в приміщеннях адміністративних будівель, де працюють ради та їх виконавчі органи, а також на фасадах підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності органів місцевого самоврядування, встановлюється Державний Прапор України. 
Якщо коротко, то так.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний Анатолій Вячеславович. Це вся ваша позиція, вірно? 

КОСТЮХ А.В. Ви розумієте, тут зараз розписувати, чому це важливо, чому мало би бути вже до цього, я думаю, непотрібно, тому на розсуд комітету.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волошина ми запрошували, але його немає, він не доєднався до нашого комітету. Тому у нас є Олександр Сергійович Корнієнко – Перший заступник Голови Верховної Ради.
Олександр Сергійович, прошу, вам слово. Доброго дня.

КОРНІЄНКО О.С. Доброго дня всім колегам, наш комітет ріднесенький! Слава Україні!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава!

КОРНІЄНКО О.С. А я від авторів чи в обговоренні, як скажете, Андрій Андрійович?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви співавтор, тому від авторів, будь ласка.    

КОРНІЄНКО О.С. Я хотів тільки сказати, чому зараз актуальність збільшена, крім того, що там дійсно є спроби піднімати російський прапор десь в сільрадах на сході і на півдні. Але я бачив комітетську пропозицію, думаю, що ви її зараз обговорите. Наситити цей законопроект ще регулюванням у сфері прапорів Євросоюзу - це теж дуже актуально, тому що зараз їх почнуть всі використовувати на свій розсуд, скажімо так, і нам все-таки як законодавцям варто було б до цього якось долучитися, щоб це регулювання оперативно зробити, щоб це не була якась така вже повна отсебятина.
І єдине що, наскільки я розумію, прийняття цього законопроекту потребуватиме 300 голосів, так нам сказали в ГНЕУ, і я думаю, що, мабуть, це буде узгоджена думка всіх фракцій. Тому я би просив підтримати його за основу і в цілому, щоб не створювати прецеденти для правок, якогось торгу. Ну, це зрозумілий законопроект, немає в ньому ніякого торгу. Зокрема, якщо ми не дамо таку позицію, то, можливо, політичні маніпуляції, що це для всунення туди якогось гербу, я таке вже чув, якоїсь з версій великого гербу. Ну, я не знаю, як це збирались за Регламентом люди зробити, але такі чутки ходять. Це політика, ми все розуміємо. 
Тому прошу підтримати. І, звичайно, поки нам всім разом в рамках і контрольної функції, і вам як профільному комітету далі попереду ще великий шлях контролю і нагляду за імплементацією цього закону, тому що ми розуміємо, що емоції вирують, емоції можуть бути різні, і можуть як і негативні прояви, про які я сказав на початку, можуть бути як і позитивні.  Нам же країни багато допомагають, то різні міста, різні міські ради будуть якось в знак поваги державні символи цих країн використовувати, що не є направду правильно, тому що нам треба захищати своє.
 Тому дуже дякую. І якщо буде ласка комітету в цілому, то ми в президії докладемо всіх зусиль, щоб в найближчі зустрічі Верховної Ради цей закон потрапив у список тих, які будуть принаймні обговорюватися, знов-таки 300 голосів ще треба знайти, але принаймні будемо просувати, рухати для того, щоб… такі символічні кроки теж важливо нам робити. 
Дякую, Андрій Андрійович. Дякую, колеги. Знов-таки радий вас всіх бачити. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович.
Я думаю, що за основу та в цілому з пропозиціями комітету. Впевнений, що комітет проголосує, але зараз подивимось по голосуванню. 
Шановні колеги, проект рішень підкомітету вам було надано для ознайомлення. Ви бачили розширену пропозицію підкомітету щодо 5049, була проведена велика робота. 
Тому прошу до слова голову підкомітету Віталія Юрійовича Безгіна. Прошу сповістити рішення підкомітету, а потім вже перейдемо…

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, Андрій Андрійович. Дякую, колеги. 
Насправді і Анатолій, і Олександр Корнієнко все сказали. Ключова історія – все нарешті врегулювати питання щодо використання прапору, гімнів в органах місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що держава Україна, і відповідно символи саме цієї  держави мають регулюватися. Власне, 5049 це і пропонує. Але є, дійсно, пропозиції підкомітету трошки його розширити, тобто дозволити, зокрема за рішенням місцевої ради, використовувати в тому числі прапор Європейського Союзу. Я думаю, що це правильний, нормальний жест, особливо враховуючи те, що це трошки і присвячено тому, що Україна отримала кандидатство. Наголошу, що мова саме про організацію, про структуру – Європейський Союз, а не про окремих членів Європейського Союзу, чиї прапори іноді, на превеликий жаль, майорять над різними українським інституціями. 
Я одразу скажу, що да, тут дійсно вам розіслані тексти пропозицій підкомітету, щоб я їх не зачитував, самі пропозиції. Але по 5049 відповідно пропозиція підкомітету: рекомендувати комітету, рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому з урахуванням зауважень комітету. Власне, і тут правильно зазначив пан перший віцеспікер, що цей закон потребуватиме 300 голосів в парламенті. 
Також прошу у разі прийняття закону в першому читанні та в цілому пропонувати Верховній Раді доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради його техніко-юридичне доопрацювання.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович.
Члени комітету ще бажають виступити з цього питання, шановні колеги? Можливо, запрошені, є в кого щось сказати з цього приводу? 
Я думаю, що ми достатньо багато почули від голови підкомітету і від Олександра Сергійовича Корнієнка. У нас завжди є конструктивні пропозиції нашого комітету. Тому, шановні колеги, тоді вважаю, що ми завершили з вами обговорення щодо законопроекту 5049. 
Є тоді пропозиція рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо використання державних символів України та символів іноземних держав органами місцевого самоврядування (за реєстраційним номером 5049) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету, які вам надано. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування спільно з секретаріатом комітету здійснити техніко-юридичне коригування тексту законопроекту за реєстраційним номером 5049 відповідно до ухвалених висновків комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради України. 
У разі прийняття проекту закону в першому читанні та в цілому пропонується Верховній Раді України доручити нашому комітету при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради його техніко-юридичне доопрацювання. 
Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата Віталія Юрійовича Безгіна.
Шановні колеги, я знову по черзі буду надавати вам для висловлення вашої позиції слово. Прошу включати відео, якщо ви підтримуєте, наголошуйте через мікрофон "за", якщо ви проти чи утримались, сповістіть, наголосіть на цьому, щоб я міг це зафіксувати.
Прошу підтримати і проголосувати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття даного законопроекту за основу та в цілому з врахуванням пропозицій комітету. 
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. З урахуванням пропозицій комітету? 

АЛІКСІЙЧУК О.В. З урахуванням пропозицій комітету підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це важливо.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Балога Віктор Іванович. Віктор Іванович!

БАЛОГА В.І. За основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Іванович.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Ігор Володимирович! Так, все вже, що не стосується Волині, Ігор Володимирович у нас вже зайнятий. Добре.
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Дунда Олег Андрійович не доєднався. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. За основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Аліна Леонідівна. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов "за" з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко "за" з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Кальцев "за" з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура "за" з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Підтримую за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Пане голово, вибачте, пропозиції комітету – це що саме? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це законопроект 5049. 

БЕЗГІН В.Ю. Дмитро, це за рішенням міської ради дозволити використовувати прапор Європейського Союзу, крім Державного Прапора України. 

МИКИША Д.С. Все, зрозумів. 
За основу та в цілому з пропозиціями комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик "за" за основу  в цілому з пропозиціями комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віктор Ничипорович.  
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова "за" за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Тетяна Михайлівна.  
Поляк. Не видно.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Пане Рубльов? Поки що немає. 
Саврасов Максим Віталійович. Максим Віталійович, ваша позиція. 

САВРАСОВ М.В. Підтримую рішення, пропозиції комітету теж підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов є. За основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Рубльов є. 
Стріхарський Андрій Петрович. Немає поки що… 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський за основу та в цілому з пропозиціями комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Андрій Петрович. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний підтримує рішення з урахуванням пропозицій комітету.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський за основу та в цілому з пропозиціями комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена "за" з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас 23 – за. Рішення прийнято.
Але ми повинні ще проголосувати щодо проекту за реєстраційним номером 5049-1. Є пропозиція рекомендувати верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо використання органами місцевого самоврядування державних символів України, символів іноземних держав та символіки корінних народів або народів національних меншин України (за реєстраційним номером 5049-1) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 
Співдоповідачем з цього питання призначити на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата Віталія Юрійовича Безгіна. 
Шановні колеги, я знов по черзі буду надавати слово, хто – за, хто – проти. Прошу, ваша позиція.  
Ітак, я, Клочко Андрій Андрійович голосую за відхилення даного законопроекту. Це 5049-1.
Аліксійчук Олександр Васильович. Пане Аліксійчук, зависло ваше відео, не бачимо вас. 
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. За відхилення даного законопроекту. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Пане голово, Аліксійчук за відхилення даного законопроекту. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Та, звісно, за відхилення. Я, колеги, можна коротко скажу, про що видатного патріота Волошина законопроект. Він, навпаки, пропонував дозволити в місцевих радах використовувати прапори і гімни нацменшин. Але щось пана Олега ми, здається, не бачили з 24 лютого, тому я думаю, що і законопроект туди ж. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович… 

_______________. Було б цікаво. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович, за пропозицію і за конструктив.   
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір за відхилення. 
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар за...
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Не доєднався, да? 
Гурін Дмитро Олександрович. Пане Гурін! Немає. 
Дунда Олег Андрійович. Немає. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. Пані Аліна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. Пане Іванов!

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. Пане Кальцев! 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. Пан Качура! 

КАЧУРА О.А. Олександр Качура за відхилення. У нас, до речі, в національні меншини росіяни не входять, якщо про це колеги кажуть, згідно закону. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський за відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик  за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Поляк. Немає. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Пане Рубльов, звук можна, будь ласка. 

РУБЛЬОВ В.В. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бачу. Все, є, плюс. 
Саврасов Максим Віталійович.

САВРАСОВ М.В. Підтримую відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович. Андрій Петрович Стріхарський. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський  за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. Немає.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, у нас 21 – за. Рішення прийнято. 
Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики" (номер 5323).
Шановні колеги, ми розглядаємо даний проект в порядку, встановленому частиною п'ятої статті 44 Закону "Про комітети Верховної Ради України". 
З метою адаптації законодавства у сфері державної регіональної політики до ситуації, яка складалася внаслідок широкомасштабної збройної агресії проти України, народним депутатом України Клочком, Безгіним, Рубльовим, Івановим в контексті загальнонаціональних планів із відновлення України внесено низку пропозицій до даного проекту закону щодо законодавчого забезпечення питань відновлення та розвитку регіонів та територій, що постраждали внаслідок такої агресії. 
З метою прийняття цього проекту пропонується переглянути наше попереднє рішення від 8 вересня. Звертаю вашу увагу, що прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. Нам треба 14 голосів "за".
Прошу до слова голову підкомітету Рубльова Вячеслава Володимировича. Прошу проінформувати про положення, які  пропонується уточнити чи змінити, та сповістіть нам, будь ласка, рішення підкомітету. Та перейти до розгляду пропозицій та поправок. 
Прошу, пан Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Шановні друзі, перш за все, доопрацювання законопроекту за реєстраційним номером 5323 до другого читання здійснене двома підкомітетами: з питань регіональної політики та місцевих бюджетів і підкомітету з питань … (Не чути) та місцевого самоврядування за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України. 
Відповідно колегами Віталієм Безгіним, Володимиром Івановим і Олександром Літвіновим та мною запропоновано положення, яким передбачається встановлення особливостей відновлення регіонів та територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Зокрема, надається визначення термінам: "відновлення регіонів та територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України",  "функціонування, тип територій". 
До документів, що розробляються для відновлення та розвитку регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України, будуть належати… (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеслав Володимирович, завис зв'язок. То я думаю, що я озвучу перелік правок. Вячеслав Володимирович, ми вас не чуємо. 
Шановні колеги, щоб не затримувати, позицію ми зрозуміли. Я потім тоді зачитаю рішення підкомітету з вашого дозволу. І передаю слово пану Івану Лукері. Іван, ви з нами? 

ЛУКЕРЯ І.М. Андрій Андрійович, шановний пане голово, шановні члени комітету! Цей законопроект підготовлений до повторного другого читання у зв'язку з тим, в яких умовах ми перебуваємо, відповідно нам регіональну політику необхідно адаптовувати зараз під планування розвитку тих територій, які були вражені, тобто територій відновлення.
Крім того, що Закон про засади регіональної  політики, це ще певною мірою і євроінтеграційний законопроект, оскільки передбачає повну адаптацію підходів планування розвитку територій і їх  фінансування відповідно до вимог і процедур, як це є в Європейському Союзі. Зокрема, передбачається трирівнева система планування, визначаються функціональні типи територій, під ці функціональні типи територій  передбачається розробка відповідних регіональних програм. Створюється геоінформаційна система для прозорості і підзвітності процесу відновлення, розвитку територій на єдиній ГІС-системі. А також передбачається створення інституцій розвитку територій у вигляді агенції регіонального розвитку, зокрема, розширюється також перелік потенційних засновників таких агенцій у вигляді сільських, селищних, міських рад.
Таким чином, законопроект важливий не тільки в процесі підтримки розвитку територій, які були уражені і зруйновані, а також для адаптації засад регіональної політики під вимоги Європейського Союзу. І, таким чином, ми достатньо високо будемо оцінені, після прийняття цього закону при скринінгу, при моніторингу основних політик Україною з боку Єврокомісії.
Дякую. І, звичайно, прошу всіх підтримати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Михайлович. Дякую за пропозицію і за вашу… вірніше, за вашу позицію.
Віталій Юрійович Безгін два слова скаже?

_______________. Друзі, поки в мене є зв'язок, я за даний законопроект. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І за наступний? Добре, ваш голос, я врахую, пане… (Не чути)
 Дякую.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово. Дивіться, так, дійсно, разом з міністерством переписали ми трошки цей законопроект. Чому вирішили повторно розглянути на комітеті? Тому що законопроект готувався до початку повномасштабної війни, тобто він здебільшого був заточений на політику регіонального  розвитку і не торкався політики  відновлення.
Тому, дійсно, крім впровадження термінології щодо документації по відновленню, впроваджується так само новий підхід, адаптований вже під нові реалії щодо типології територій, дещо вдосконалюється питання діяльності агенцій регіонального розвитку. Тому, власне, такий він став, більш широкий, але, на моє переконання, більш практичний  з точки зору того, як він буде функціонувати зараз.
Крім того, певна кількість норм в ньому носить загальний характер, тому що свідомо ухвалено рішення, що не треба регулювати їх на рівні закону, що це може уряд  вирішити своїми підзаконними актами як безпосередньо і що стосується розподілу  територій щодо тої чи  іншої типології, так само спільною комісією, до речі, спільною міністерств і комітетською, ми зможемо це питання поправити і максимально прозоро  опрацювати. 
Тому у мене, власне, пропозиція: підтримати пропозиції підкомітету  Рубльова повторно його розглянути 14 плюс голосами сьогодні на засіданні комітету і виносити на одне з наступних засідань Верховної Ради, щоб ухвалити законопроект в цілому. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович. 
Шановні колеги, тоді, з вашого дозволу, так як у Вячеслава Володимировича поганий зв'язок, я тоді озвучу рішення  підкомітету, і зараз поставлю тоді правки. 
Ще, можливо, бажаючі виступити є з цього питання?     Або запрошені, або члени комітету. Ігор Абрам'юк, ви? 

АБРАМ'ЮК І. Так. Дякую. 
Колеги, радий всіх вітати! Асоціація наша, Всеукраїнська асоціація громад, в принципі, послідовно і завжди підтримує зусилля Мінрегіону і вашого комітету по удосконаленню державної регіональної політики. І, в принципі, будь-яка політика, вона тоді діє, коли вона відповідає реаліям. Тоді цілком логічно, що в реальну політику… щоб ця політика була реальною, треба переглянути ставлення до цього закону. 
Ми раді, що там цими змінами також підвищується суб'єктність місцевого  самоврядування, асоціацій місцевого самоврядування. Звичайно, нам би хотілося, щоби було формулювання "залучаються", а не "можуть залучатися". Але я думаю, що з урахуванням  загальних тенденцій, то, дійсно, самоврядування і асоціації будуть залучатися до розробки тих документів, які в кінцевому підсумку визначать стратегію розвитку регіонів і  регіональну політику.
Асоціація підтримує цей законопроект.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ще бажають виступити шановні колеги? Не бачу більше рук. Тоді ставлю на голосування. Я озвучу все, і потім ми проголосуємо одним голосуванням.
Ставлю на голосування про врахування пропозицій за номерами: з 2 по 4, 7, 8, з 15 по 18, 20, 25, 28, 29, 34, 42, 48, з 52 по 58, 62, 67, 69, 71, 72, 78, 80, 82, з 85 по 87, 89, з 92 по 94, 106, 107, 112, 121, 124, 126, 127, з 130 по 133, 136, 137, 139, 143, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 160, із 163 по 165, 168, 169, 171, 172, 184, 186, 187, 194, 196, 208, 211, 214, 215, 217, 219, 220, 222, з 224 по 228, 231, 232, 237, 242, 243, 258, 267, 271, 279, 280, 282, 283, 288, з 290 по 292, 294, 297, 298, 300, 301, 306, 307, 310, 316, 317, 322, 324, 325, 326, 329, 334.
Пропонується врахувати частково пропозиції за номерами: 5, 24, 23, 36, 50, 51, 60, 68, 70, 81, 84, 111, 114, 123, 156, 161, 162, 166, 167, 178, 183, 203, 210, 213, 221, 223, 251, 252, 257, 268, 273, 274, 278, 286, 287, 289, 303, 309, 323, 330. 
Пропонується врахувати редакційно пропозиції за номерами: 6, з 9 по 11, 73, 98, 102, 120, 128, 129, 138, 140, 158, 170, з 173 по 175, 177, 179, 182, 201, 202, з 204 по 206, 216, 218, 236, 253, 256, 262, 263, 266, 276, 277, 285, 302, 315, 327, 328, 332, 335. 
Пропонується відхилити пропозиції за номерами: 1, з 12 по 14, 19, 21, 22, 26, 27, з 30 по 33, 35, 37, з 37 по 41, з 43 по 47, 49, 59, 61, з 63 по 66, з 74 по 77, 79, 83, 88, 90, 91, з 95 по 97, з 99 по 101, зі  103 по 105, зі 108 по 110, 113, зі 115 по 119, 122 125, 134, 135, 141, 142, 144, 147, 150, 153, 155, 157, 159, 176, 180, 181, 185, зі 188 по 193, 195, з 197 по 200, 207, 209, 212, 229, 230, з 233 по 235, з 238 по 241, з 244 по 250, 254, 255, з 259 по 261, 264, 265, 269, 270, 272, 275, 281, 284, 293, 295, 296, 299, 304, 305, 308, з 311 по 314, 318, з 318 по 321, 331 та 333. Все. 
Шановні колеги, нагадую, що нам треба 14 голосів "за", бо у нас заміна попереднього рішення. Знову по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео, піднімати руку, якщо ви за та наголошувати на цьому; якщо ви проти чи утримались, прошу про це мені наголосити. Прошу підтримати і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію. 
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук голосує за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Балога голосує за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Іванович. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Безгін – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. Пані Ганна, звук, будь ласка, включіть. Не бачу, не чую вас. 

БОНДАР Г.В. Бондар – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович.
Гурін Дмитро Олександрович.
Дунда Олег Андрійович. Теж немає. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Підтримую пропозицію, пане голово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Дмитро Валерійович, звук, будь ласка, включіть. 

ІСАЄНКО Д.В.  Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Кальцев – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М.  (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Андрій Андрійович, да, я підтримую. Скажи, будь ласка, а у нас ще буде одне голосування, да? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, у нас буде ще два голосування, пане Вікторе.

М'ЯЛИК В.Н. Андрій, врахуй мої голоси, бо я зараз вимкнуся. Трошки не можу. Добренько? Врахуй мої два голоси. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  За законопроект тоді щодо… 6485. Там буде…

М'ЯЛИК В.Н.  Да, я підтримую теж. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я ваш голос тоді врахую "за".

М'ЯЛИК В.Н.  Я, можливо, і вийду, але, можливо, і не вийду. 
Добре. Дякую вам всім, колеги. До побачення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Все. Ми ваш голос врахуємо, пане Вікторе.  
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Пан… Перепрошую, Микиша Дмитро Сергійович. Перепрошую. Будь ласка, Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. За. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за ваш голос.
Поляк Владіслав. Немає.
Рубльов. У нас є його голос "за". Ви є в нас, да?

РУБЛЬОВ В.В. За. Поки я можу включитися.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, є ваш голос, зарахований "за".
Саврасов Максим Віталійович. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний підтримує пропозицію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас 20 – за. Рішення прийнято.
Отже, шановні колеги, ми завершили з вами обговорення. Є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики" (реєстраційний номер 5323) прийняти в другому читанні та в цілому. 
Доручити підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів і з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування спільно із секретаріатом комітету здійснити корегування порівняльної таблиці до законопроекту за реєстраційним номером 5323 відповідно до ухвалених висновків комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
У разі прийняття проекту закону в другому читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити комітету при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.
Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталію Юрійовичу Безгіну.
Переходимо до голосування. Нагадаю, що нам знову потрібно 14 голосів "за", бо у нас заміна попереднього рішення. Знову по черзі буду надавати рішення. Якщо ви "за", піднімайте руку, включайте мікрофон; якщо проти чи утримались, наголосіть, будь ласка, мені на це.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дане рішення – прийняти за основу та в цілому.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. За основу та в цілому Балога.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович не приєднався.  
Гурін Дмитро Олександрович. Немає? 
Дунда Олег Андрійович. Немає. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Підтримую за основу і в цілому.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. Пане Володимире! 

ІВАНОВ В.І.  Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Кальцев за основу і в цілому.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський Роман Михайлович. Немає.  
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С.  За основу і в цілому.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Пан М'ялик, голос ваш врахований. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович. Немає. 
Рубльов. Пане  Вячеславе!  Вячеслав Володимирович! 
Рубльов говорив тоді, що ми врахуємо його голос "за". Ми врахуємо за даний законопроект. Видно, десь немає зв'язку. 
Саврасов Максим Віталійович. Немає. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Пане Чорний! 

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас 20 – за. Рішення прийнято. 
Ми переходимо з вами до наступного, завершаючого, наш сьогоднішній комітет, порядок денний: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель (реєстраційний номер 6485, друге читання). 
Прошу до слова голову підкомітету Юнакова Івана Сергійовича. Прошу сповістити рішення підкомітету та перейти до розгляду пропозицій та поправок.

ЮНАКОВ І.С. Дякую, пане голово. 
Шановні колеги,  доопрацювання даного законопроекту до другого читання здійснено підкомітетом  з питань технічного регулювання та ціноутворення  в будівництві, енергоефективності в будівельній галузі спільно з Міністерством розвитку громад та територій України за наслідками розгляду внесених до нього правок і пропозицій народних депутатів України. 
Підготовлений до другого читання проект  наведено у вигляді  порівняльної таблиці, яка містить 544 пропозиції, з яких: враховано 236 пропозицій, враховано редакційно 17 пропозицій, враховано  частково 16 пропозицій та відхилено 275 пропозицій.
Зазначу про основі інновації проекту, які покращать регулювання сфери енергоефективності та термомодернізації будівель, серед яких: скорочення кількості процедур та часу їх  здійснення, необхідних для реалізації проектів запровадження енергоефективних заходів та термомодернізації житлових будівель; 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.
Так, в порівняльній таблиці законопроекту запропоновано відхилити  наступні пропозиції: 3, з 5 по 7, з 9 по 11,   22, 26, 31, 40, 41, 43, з 53 по 55, 57, 66, 72, 73, 84, 88, 99, 117, 118, 120, зі  134  по 137,  з 147 по 150, з 152 по 156, зі 159 по 165, зі 167 по 172,  174, зі 181 по 183, зі 185 по 190, зі 192 по 194, 199, з 201 по 206, 210, 211, 213, з 216 по 218, 220, з 222 по 225, з 227 по 238, 242,  243, 245, з 247 по 252, 254, з 260 по 270, з 272 по 277, з  279 по 281, з 283 по 286,  288, з 290 до 299, 301, з 303 по 309, з 311 по 316, з 318 по 323, 325, 326, 328, 330, з 330 по 339, з 341 по 345, 348, 349, 351, з 353 по 361, 365, 368, 369, 371, 373, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 392, 394, 396, 398, 399, 401, 402, з 404 по 406, 408, 410, 413, з 415 по 431, з 434 по 447, 449, 454, з 456 по 462, 465, 473, 484, з 505 по 517, 549, 550, 553. 
Пане голово, прошу поставити дані правки і пропозиції на відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, дякую за озвучені правки на відхилення, це 275 пропозицій, які ви озвучили. 
Шановні колеги, я знову по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції з даного питання. Прошу піднімати руку, включати  відео та мікрофон для фіксування вашої позиції. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію про відхилення цих правок.  
Аліксійчук Олександр Васильович.	

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук голосує "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович. 

БАЛОГА В.І. Балога підтримує всі правки. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За відхилення.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. Білозір поки що немає.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар - за.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Немає.  
Гурін Дмитро Олександрович. Немає.
Дунда Олег Андрійович. Немає. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Підтримую.

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.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Немає.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Просив врахувати його голос.
Плачкова Тетяна Михайлівна. Пані Плачкова!

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав. Немає в нас.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Пан Рубльов не доєднався… (Не чути)
Саврасов Максим Віталійович. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Дмитро Сергійович. Пане Дмитро!

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. У нас ще одне голосування, щоб якщо у вас є змога… Дякую.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, у нас 17 – за.

БІЛОЗІР Л.М. І Білозір, можна?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пані Ларисо.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Білозір врахував.
19 голосів – за. Рішення прийнято.
Шановні колеги, я надаю слово… У  нас до слова Лозинський. Пане Василь, прошу.

ЛОЗИНСЬКИЙ В.М. Дякую, Андрій Андрійович. Доброго дня, шановні народні депутати. 
Даний законопроект, як вже пан Юнаков Іван озвучив, це комплекс заходів, які спрощують процедуру загалом на темі енергоефективності, він був 29 грудня підтриманий Кабміном. Відповідно реалії були до 24-го лютого.
Дякую підкомітету, який оперативно врахував певні зміни, які ми в першу чергу теж доповнили, докорегували спрощенням під час капітальних ремонтів, під час відбудови пошкодженого майна, де не потрібно там жорстких сертифікатів. 
Загалом сам законопроект покликаний на те, щоб люди мали можливість вчергове провести певні процедури енергоефективності. Оскільки ми розуміємо, що і вимоги були, що має бути все комплексно, але ми стикнулися з тим, що це досить дороговартісно і досить велика кількість наших громадян не могли за один раз комунікувати цю кількість грошей, яку потім фонд енергоефективності чи інші донорські програми компенсовують, але їх потрібно знайти на старті. Ми, власне, пропонуємо цим законопроектом певні поетапні рішення зробити, але які в сумі будуть мати загальну комплексну енергоефективність.
Також певні процедури чисто часових речей будуть спрощені і по Фонду енергоефективності, і  загалом по інших напрямках, які стосуються термомодернізації. Чудово всі розуміють, що це  є дуже важлива річ і один з інструментів нашої перемоги, в що ми всі, безумовно, віримо. Тому ще раз вдячний вам за розуміння, за підтримку. 
Цей законопроект, який ви зараз бачите, теж він опрацьований з колегами нашими, з  партнерами з Європейської комісії, там особисто приймали участь всі в цьому, це є компромісне рішення. Тому переконаний, що це теж, окрім загалом енергоефективності,  буде як би позитивно сприйнято нашими партнерами, які вже й до того фінансували і Фонд енергоефективності, і інші проекти. І це буде ще одним містком нашим для того, щоби вже залучати кошти європейської спільноти в енергоефективні проекти, яких багато. 
І, до речі, вноситься досить така, як на мене, правильна річ не тільки про населення, а про органи державної влади, про показову роль, про те, що ми маємо і наші будівлі, в яких наші державні установи розміщуються, показово для населення теж,  і для себе, і для розуміння, як це дійсно  працює.
І відверто теж скажу, на Мінрегіоні ми встановлювали  сонячні панелі, це тривало для нас рік. Ми дуже багато наказів після цього змінили, бо, крім теорії, ми отримали практику. Тому це теж є важливі речі.
Дякую вам. Готовий відповісти на питання, якщо будуть.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Михайлович. 
Пан Іван Сергійович Юнаков, сповістіть рішення підкомітету. А потім ще у нас є запрошені, потім надам ще слово.

ЮНАКОВ І.С.  Дякую. 
Колеги, підкомітет пропонує комітету рекомендувати парламенту проект за реєстраційним номером 6485 прийняти в другому читанні та в цілому. У разі прийняття парламентом проекту закону у другому читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити нашому комітету при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату техніко-юридичні доопрацювання. 
Також прошу доручити підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві,  енергоефективності у будівельній галузі спільно з секретаріатом комітету здійснити коригування порівняльної таблиці до проекту Закону за реєстраційним номером 6485 для внесення його на розгляд Верховної Ради України.
Пане голово, прошу поставити на голосування дану пропозицію.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Іван Сергійович.
У нас ще просила слово пані Наталія Вікторівна Козловська, Мінрегіон. Прошу, Наталіє Вікторівно.

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Колеги, доброго дня! Просимо активно підтримати зазначений законопроект, він регулює багато питань, які стосуються термомодернізації. Разом з тим, спрощує дуже багато процедур, які стосуються процедур адміністративного характеру. І, як сказав мій колега Василь Миронович, ми зробили декілька виключень, які стосуються проектів по відновленню, наприклад, деокупованих територій, для того щоб ці процеси могли проходити швидше і люди могли відновити свої будинки до опалювального періоду. 
Тому прошу підтримати прийняття зазначеного законопроекту в другому читанні, він надто важливий. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Вікторівна.  
У нас ще є представник Фонду енергоефективності. Прошу, представтесь. 

_______________. Доброго дня, шановний голово комітету, шановні народні депутати. Ми також просимо підтримати цей законопроект в другому читанні з тими правками, які були вчора прийняті на підкомітеті. Цей законопроект розширює можливості, передбачає розширення сфери діяльності фонду, насамперед для можливої участі фонду в процесі відновлення пошкодженого внаслідок військових дій житлового фонду. Донори європейські вже погодилися надати першу допомогу в сумі 5 мільйонів євро, потім ще планується 25 мільйонів євро. Можливо, це не великі кошти, але з огляду на ті виклики, з якими зараз зіштовхнулися співвласники пошкоджених будинків, будь-яка допомога є важливою. 
Також, як сказав Василь Миронович, цей законопроект передбачає виплату грантів наперед, а не лише відшкодування постфактум, як зараз по діючій редакції закону. Це також дає можливість уникнути дублювання фондом функцій інших органів або учасників будівельного процесу, визначених нормативно-правовим або технічним регулювання в будівництві. Це затягувало розгляд заявок і терміни реалізації проекту. Також він дає можливість передавати гранти на виконання інших робіт або послуг, які пов'язані із здійсненням заходів з енергоефективності, наприклад, професійний супровід проектів, проектних менеджерів, інженерів-консультантів. Також, наприклад, можна відшкодовувати або надавати гранти на роботи, які є супутніми, наприклад, забезпечення інклюзивності будівель і так далі. Також там передбачено спрощення порядку прийняття рішень ОСББ в умовах воєнного стану. 
Тому ми просимо підтримати  цей законопроект, тому що він є важливим, він є на часі і дуже суттєво вплине на подальший розвиток цієї галузі.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Єгоре, за вашу підтримку і позицію. 
Нагадаю, шановні колеги, що даний закон входить в євроінтеграційний пакет, його чекають наші європейські партнери. І на сьогодні він важливий для… Ми отримали кандидата до членства в Європейському Союзі, і цей законопроект якраз є підсилюючою стороною української законодавчої діяльності, для того щоб нас прийняли вже до Європейського Союзу. Тому виконуємо всі разом велику програму, яку перед нами поставив наш Президент. 
Шановні колеги, у нас ще є представник GIZ – це пані Іма Хренова-Шимкіна. Тому прошу вас до слова, пані Іма.

ХРЕНОВА-ШИМКІНА І.  Доброго дня. Мене чути? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чутно. Прошу, вам слово.

ХРЕНОВА-ШИМКІНА І. Я дуже рада вас всіх бачити. Я дуже дякую за запрошення. Дякую за вашу працю. Дякую за цей законопроект, тому що зараз прийшло мені на думку, як ми з вами, з багатьма з вами були два роки тому в Копенгагені і як розпочинали перші кроки з енергоефективності разом. А зараз ми маємо вже підготовлений, доопрацьований закон, який, я сподіваюсь, буде підтриманий в другому читанні.
І зараз я думаю, що ми з вами вже розуміємо, що важливо. Україна набула статусу ЄС, як ви дуже гарно зараз помітили. Україна має зобов'язання, але ж вже не тільки перед Європейським  Союзом - перед усіма своїми громадянами – підтримувати енергоефективність. Бо ми з вами всі розуміємо, що енергоефективність – це найдешевше і найдоступніше пальне. Коли ми робимо енергоефективність, ми не витрачаємо більше ресурсів. Я думаю, що зараз ми з вами всіма, і наша країна створює якраз засади для відновлення нашої структури і інфраструктури, відбудови наших будівель. Я дуже вдячна пані Наталії за те, що вона на цьому наголосила. 
І від команди Василя Лозинського,  команди депутатів, з якими ми кожного дня зустрічаємося і працюємо, дуже багато зробили для того, щоби ми вже зробили свої такі кроки і дійшли засад перших енергоефективності, і розробили стратегію термомодернізації. Бо ми ж з вами запроваджуємо і системний  енергетичний менеджмент. І уряд Німеччини підтримує вже не перший рік, а 5 вже років, цей весь процес. 
Тому я дуже вам, по-перше, вдячна. По-друге, дуже прошу підтримати цей законопроект. І уряд Німеччини також планує продовжувати свою роботу, і наступного року ми також плануємо запровадити таку величезну програму Build Back Better, де ми з вами ще попрацюємо над тим, щоб відбудувати нашу країну більш сучасною, більш енергоефективною. 
Дякую вам дуже. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пані Іма, я вважаю і думаю, що після прийняття даного законопроекту у вас особисто і в GIZ буде можливість більш плідно співпрацювати з комітетом по імплементації даного законопроекту, частково як це відбувається. Впевнений, що ви знайдете і час, і ресурси для того, щоб правильно давати висновки та імплементувати даний законопроект в дію. 
Шановні колеги, ми з вами завершили обговорення, виступили всі бажаючі. Тому є пропозиція рекомендувати Верховній Раді  України за результатами розгляду у другому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель (реєстраційний номер 6485) прийняти його у другому  читанні та в цілому. 
Доручити підкомітету з питань техніко-юридичного регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у будівельної галузі спільно із секретаріатом комітету здійснити техніко-юридичне доопрацювання порівняльної таблиці до законопроекту за реєстраційним номером 6485 для внесення його на розгляд Верховної Ради  України у другому читанні. 
У разі прийняття законопроекту за реєстраційним номером 6485 у другому читанні та в цілому Верховною Радою України пропонується доручити нашому комітету 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 визначити народного депутата України Івана Сергійовича Юнакова. 
Шановні колеги, знову по черзі будемо  давати вам слово для висловлення  вашої позиції. Якщо ви "за", включаєте мікрофон, відео, піднімаєте руку, я фіксую і потім озвучу в ефірі. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за даний законопроект. 
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В.  Аліксійчук, голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Балога Віктор Іванович. Віктор Іванович! Відключився.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Безгін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро не доєднався.
Дунда Олег Андрійович. Немає.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович.
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.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.        
Лозинський Роман Михайлович. Немає.
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк. Немає.
Рубльов Вячеслав.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я врахував. Дякую.
Рубльов Вячеслав Володимирович є? Немає.
Саврасов Максим  Віталійович, бачу, ви у  нас є, ваша позиція?

САВРАСОВ М.В. За. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Максим Віталійович.
Стріхарський Андрій Петрович. Андрій Петрович, нечутно вас.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Андрій Петрович.
Чорний Дмитро Сергійович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Врахували. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. Чорний - немає. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олена Олексіївна.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. І також хочу подякувати всім колегам, всьому комітету, дякую дуже Мінрегіону, GIZ,  Фонду енергоефективності за плідну працю. Також дякую  депутатам за правки: Кучеренку, Совсун, Аліксійчуку та іншим. Дуже дякую, колеги.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Сергійович.
Шановні колеги, у нас 18 – за. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, ми переходимо в розділ "Різне". У когось є об'яви, оголошення, заяви? 
Якщо немає, я дякую всім за роботу сьогодні, за те, що доєднались. І оголошую засідання комітету закритим. Перемога буде за нашою Україною!



