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Лозинський В.М. – Перший заступник Міністра розвитку громад та
територій України;
Лукеря І.М. – заступник Міністра розвитку громад та територій України;
Матковський В. – старший експерт з енергоефективності Офісу підтримки
реформ Міністерства розвитку громад та територій України;
Обідник А.О. – державний експерт експертної групи енергоефективності
громадських будівель Міністерства розвитку громад та територій України;
Фаренюк Є.Г. – директор ДУ «Фонд енергоефективності»;
Хренова-Шимкіна І. – заступник директора Проекту «Реформи у сфері
енергоефективності в Україні» Giz Gmbh.
***
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. Питання адміністративно-територіального устрою
1. Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської
області.
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо використання державних символів України та
символів іноземних держав органами місцевого самоврядування (реєстр. №5049,
н.д. А.Костюх, О.Корнієнко, С.Гривко, А.Стріхарський, Л.Білозір, О.Аліксійчук
та інші).
3. 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 (реєстр.
№5049-1, н.д. О.Волошин).
4. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про
внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики»
(реєстр. №5323).
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель
(реєстр. №6485, друге читання).
ІІІ. Різне
***
СЛУХАЛИ:
Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку
денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому.
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На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано
24 народні депутати України – члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар,
І.Гузь, Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура,
А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова,
В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков).
Рішення прийнято.
***
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
І. Питання адміністративно-територіального устрою
1. Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської
області.
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо використання державних символів України та
символів іноземних держав органами місцевого самоврядування (реєстр. №5049,
н.д. А.Костюх, О.Корнієнко, С.Гривко, А.Стріхарський, Л.Білозір, О.Аліксійчук
та інші).
3. 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 (реєстр.
№5049-1, н.д. О.Волошин).
4. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про
внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики»
(реєстр. №5323).
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель
(реєстр. №6485, друге читання).
ІІІ. Різне
***
1.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгін про перейменування
Володимир-Волинського району Волинської області.
Доповідач поінформував, що до Верховної Ради України надійшло подання
Волинської обласної ради щодо перейменування Володимир-Волинського району
Волинської області на Володимирський район.
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Питання про перейменування Володимир-Волинського району Волинської
області ініційоване Володимир-Волинською районною радою з метою приведення
найменування Володимир-Волинського району у відповідність до найменування
адміністративного центру вказаного району – міста Володимир.
В.Безгін нагадав присутнім, що Постановою Верховної Ради України «Про
утворення та ліквідацію районів» № 807-ІХ від 17 липня 2020 р. у Волинській
області, зокрема, утворено Володимир-Волинський район з адміністративним
центром у місті Володимир-Волинський.
Однак, відповідно до Постанови Верховної Ради України № 1959-IX від 15
грудня 2021 р. місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району
Волинської області перейменовано на місто Володимир.
Очільник підкомітету відзначив, що відповідно до частини сьомої статті 5
Закону України «Про географічні назви» назви адміністративно-територіальних
одиниць, як правило, повинні бути похідними від найменування тих
адміністративних одиниць, які є їх адміністративними центрами, або географічного
чи історичного найменування тієї частини території, де розташовані ці
адміністративно-територіальні одиниці.
Питання про перейменування Володимир-Волинського району Волинської
області погоджено відповідно до законодавства Володимир-Волинською районною
та Волинською обласною радами.
Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету –
запропонувати Комітету підтримати подання Волинської обласної ради щодо
перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на
Володимирський район та доручити народним депутатам України – членам
Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови
Верховної Ради України «Про перейменування Володимир-Волинського району
Волинської області» та рекомендувати Верховній Раді України відповідну
Постанову прийняти в цілому.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування
Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський район та
доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на
розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про
перейменування Володимир-Волинського району Волинської області»;
- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради
України «Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської
області» прийняти в цілому;
- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час
розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіну.
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УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування
Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський район та
доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на
розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про
перейменування Володимир-Волинського району Волинської області».
2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті
138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України
«Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області»
прийняти в цілому.
3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під
час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з
питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування
В.Безгіну.
На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано
24 народні депутати України – члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар,
І.Гузь, Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура,
А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова,
В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков).
Рішення прийнято.
***
Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути та обговорити 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 (реєстр. №5049,
н.д. А.Костюх, О.Корнієнко, С.Гривко, А.Стріхарський, Л.Білозір, О.Аліксійчук
та інші) та альтернативний до нього проект Закону України 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 (реєстр. №5049-1, н.д. О.Волошин) одночасно, однак рішення
щодо кожного проекту приймати окремо.
Пропозицію підтримано.
***
2-3.
СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Верховної Ради
України О.Корнієнка та народного депутата України А.Костюха про 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 (реєстр. №5049, н.д. А.Костюх,
О.Корнієнко, С.Гривко, А.Стріхарський, Л.Білозір, О.Аліксійчук та інші).
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Доповідачі зазначили, що законопроект внесено з метою врегулювання
правил використання державних символів України та символів іноземних держав
органами місцевого самоврядування.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та визначити обов’язковість встановлення Державного
Прапора України 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. Крім того, законопроектом передбачається заборона встановлення
прапорів іноземних держав на фасадах і в приміщеннях адміністративних будівель,
де працюють ради та їх виконавчі органи, крім випадків, коли у таких будівлях
перебувають офіційні делегації, групи чи посадові особи іноземних держав.
Також законопроектом пропонується визначити, що перша та всі наступні
сесії сільської, селищної, міської, районної у місті, районної та обласної ради
починаються внесенням Державного Прапора України, що супроводжується
виконанням Державного Гімну України.
Крім того, законопроектом передбачається обов’язковість виконання
Державного Гімну України на пленарних засіданнях сесії сільської, селищної,
міської, районної у місті, районної та обласної ради, а також запропоновано
встановити заборону виконання іноземних державних гімнів під час проведення
таких засідань, окрім випадків, коли у пленарних засіданнях беруть участь офіційні
делегації, групи чи посадові особи іноземних держав.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; Перший заступник Голови Верховної Ради України
О.Корнієнко; народний депутат України А.Костюх.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект Закону
України 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 (реєстр. №5049-1, н.д. О.Волошин).
Доповідач зазначив, що законопроект є альтернативним до законопроекту з
реєстр. №5049 та, за визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи, його
внесено з метою врегулювання питань використання органами місцевого
самоврядування державних символів України, символів іноземних держав та
символіки корінних народів або народів національних меншин України.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та визначити обов’язковість встановлення Державного
Прапора України 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. Крім того, законопроектом передбачається, що встановлення
прапорів іноземних держав на фасадах і в приміщеннях адміністративних будівель,
де працюють сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та обласні ради та
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їх виконавчі органи допускається, коли у таких будівлях перебувають офіційні
делегації, групи осіб чи посадові особи іноземних держав.
Також законопроектом пропонується визначити обов’язковість виконання
Державного Гімну України на пленарних засіданнях сесії сільської, селищної,
міської, районної у місті, районної та обласної ради та встановити, що виконання
іноземних державних гімнів під час проведення сесій або засідань сільської,
селищної, міської, районної у місті, районної та обласної ради допускається, коли у
них беруть участь офіційні делегації, групи осіб чи посадові особи іноземних
держав.
Крім того, законопроектом передбачається, що на фасадах і в приміщеннях
адміністративних будівель, де працюють відповідні ради та їх виконавчі органи, на
фасадах підприємств, установ та організацій, у тому числі закладів освіти, що
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, за
рішенням сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради
можуть встановлюватися на постійній основі прапори корінних народів або народів
національних меншин України, а також може виконуватися гімн корінного народу
або народу національної меншини України.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету –
запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 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 (реєстр. № 5049), за наслідками розгляду в першому
читанні прийняти за основу і в цілому з урахуванням таких пропозицій Комітету:
1. У розділі І законопроекту:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Статтю 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Використання Державного Прапора України та прапорів
іноземних держав
1. На будинках, у яких розміщуються сільські, селищні, міські, районні у
містах ради та їх виконавчі органи, районні, обласні ради, підприємства, установи
та організації комунальної форми власності, а також у приміщеннях, в яких
проводяться пленарні засідання рад, встановлюється Державний Прапор України.
2. Встановлення прапорів іноземних держав на будинках, у яких
розміщуються сільські, селищні, міські, районні у містах ради та їх виконавчі
органи, районні, обласні ради, та/або у приміщеннях, в яких проводяться пленарні
засідання рад, забороняється, крім випадків, коли у таких будинках та/або
приміщеннях відбувається прийом іноземних делегацій чи посадових осіб
іноземних держав, які прибули з офіційним або робочим візитом.
3. Встановлення прапорів іноземних держав на будинках, у яких
розміщуються підприємства, установи та організації комунальної форми власності,
забороняється.
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4. На будинках, у яких розміщуються ради, може встановлюватися Прапор
Європейського Союзу».
2) доповнити новими пунктами 2-4 такого змісту:
«2. Частину першу статті 26 доповнити пунктом 491 такого змісту:
«491) прийняття рішення про встановлення Прапора Європейського Союзу
відповідно до частини четвертої статті 23 цього Закону та визначення строку такого
встановлення»;
«3. Частину четверту статті 42 доповнити пунктом 141 такого змісту:
«141) приймає рішення про встановлення прапорів іноземних держав
відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та визначає строк такого
встановлення»;
«4. Частину першу статті 43 доповнити пунктом 141 такого змісту:
«141) прийняття рішення про встановлення Прапора Європейського Союзу
відповідно до частини четвертої статті 23 цього Закону та визначення строку такого
встановлення»;
3) пункт 2 вважати пунктом 5 та викласти його в такій редакції:
«5. Частину одинадцяту статті 46 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кожна сесія ради відкривається і закривається виконанням Державного
Гімну України. Виконання гімнів іноземних держав під час проведення пленарних
засідань ради забороняється, крім випадків, коли у таких засіданнях беруть участь
іноземні делегації чи посадові особи іноземних держав, які прибули з офіційним
або робочим візитом»;
4) доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6. Частину шосту статті 55 доповнити пунктом 151 такого змісту:
«151) приймає рішення про встановлення прапорів іноземних держав
відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та визначає строк такого
встановлення».
2. Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Органам місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом привести свої акти у відповідність із цим Законом».
Водночас В.Безгін поінформував, що підкомітет пропонує Комітету
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 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 (реєстр. № 5049-1), за наслідками розгляду у першому читанні відхилити.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- 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 (реєстр. № 5049), за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій Комітету, озвучених
В.Безгіним;
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- доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету здійснити технікоюридичне коригування тексту законопроекту з реєстр. № 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 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 України його
техніко-юридичне доопрацювання;
- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини
першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради 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 (реєстр. № 5049), за наслідками
розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому з урахуванням таких
пропозицій Комітету:
1. У розділі І законопроекту:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Статтю 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Використання Державного Прапора України та прапорів
іноземних держав
1. На будинках, у яких розміщуються сільські, селищні, міські, районні у
містах ради та їх виконавчі органи, районні, обласні ради, підприємства, установи та
організації комунальної форми власності, а також у приміщеннях, в яких
проводяться пленарні засідання рад, встановлюється Державний Прапор України.
2. Встановлення прапорів іноземних держав на будинках, у яких розміщуються
сільські, селищні, міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи, районні,
обласні ради, та/або у приміщеннях, в яких проводяться пленарні засідання рад,
забороняється, крім випадків, коли у таких будинках та/або приміщеннях
відбувається прийом іноземних делегацій чи посадових осіб іноземних держав, які
прибули з офіційним або робочим візитом.
3. Встановлення прапорів іноземних держав на будинках, у яких розміщуються
підприємства, установи та організації комунальної форми власності, забороняється.
4. На будинках, у яких розміщуються ради, може встановлюватися Прапор
Європейського Союзу».
2) доповнити новими пунктами 2-4 такого змісту:
«2. Частину першу статті 26 доповнити пунктом 491 такого змісту:
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«491) прийняття рішення про встановлення Прапора Європейського Союзу
відповідно до частини четвертої статті 23 цього Закону та визначення строку такого
встановлення»;
«3. Частину четверту статті 42 доповнити пунктом 141 такого змісту:
«141) приймає рішення про встановлення прапорів іноземних держав
відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та визначає строк такого
встановлення»;
«4. Частину першу статті 43 доповнити пунктом 141 такого змісту:
«141) прийняття рішення про встановлення Прапора Європейського Союзу
відповідно до частини четвертої статті 23 цього Закону та визначення строку такого
встановлення»;
3) пункт 2 вважати пунктом 5 та викласти його в такій редакції:
«5. Частину одинадцяту статті 46 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кожна сесія ради відкривається і закривається виконанням Державного Гімну
України. Виконання гімнів іноземних держав під час проведення пленарних засідань
ради забороняється, крім випадків, коли у таких засіданнях беруть участь іноземні
делегації чи посадові особи іноземних держав, які прибули з офіційним або робочим
візитом»;
4) доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6. Частину шосту статті 55 доповнити пунктом 151 такого змісту:
«151) приймає рішення про встановлення прапорів іноземних держав
відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та визначає строк такого
встановлення».
2. Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Органам місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом привести свої акти у відповідність із цим Законом».
2. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету здійснити технікоюридичне коригування тексту законопроекту з реєстр. № 5049 відповідно до
ухвалених висновків Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на
розгляд Верховної Ради України.
3. У разі прийняття проекту Закону в першому читанні та в цілому
пропонується Верховній Раді України 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 України його техніко-юридичне доопрацювання.
4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна.
На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано
23 народні депутати України – члени Комітету.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар,
Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко,
О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Рубльов,
М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков).
Рішення прийнято.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 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 (реєстр. № 5049-1), за наслідками розгляду у першому читанні відхилити;
- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено народного депутата України, голову підкомітету з питань
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини
першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 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 (реєстр. № 5049-1), за наслідками розгляду у першому читанні
відхилити.
2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено 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 приєднаний
21 народний депутат України – член Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар,
А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов,
Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Рубльов, М.Саврасов,
А.Стріхарський, Д.Чорний, І.Юнаков).
Рішення прийнято.
4.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики
та місцевих бюджетів В.Рубльова про повторний розгляд у другому читанні
проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про засади
державної регіональної політики» (реєстр. №5323).
Доповідач повідомив, що з метою адаптації законодавства у сфері державної
регіональної політики до ситуації, яка склалася внаслідок широкомасштабної
збройної агресії проти України, ним та народними депутатами України - членами
Комітету
В.Безгіним,
В.Івановим
та
О.Літвіновим
у
контексті
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загальнонаціональних планів з відновлення України внесено низку пропозицій до
даного проекту Закону щодо законодавчого забезпечення питань відновлення та
розвитку регіонів та територій, що постраждали внаслідок такої агресії.
В.Рубльов зазначив, що підкомітетом з питань регіональної політики та
місцевих бюджетів спільно з підкомітетом адміністративно-територіального
устрою та місцевого самоврядування до повторного розгляду зазначеного
законопроекту в другому читанні було підготовлено уточнену порівняльну
таблицю, яка містить 335 поправок та пропозицій, що надійшли від 23 суб’єктів
права законодавчої ініціативи, з яких пропонується 118 – врахувати, 40 – врахувати
частково, 42 – врахувати редакційно, 135 – відхилити.
Очільник підкомітету поінформував, що під час опрацювання законопроекту
Комітетом враховано положення, якими передбачається встановлення
особливостей відновлення регіонів та територій, що постраждали внаслідок
збройної агресії проти України.
Зокрема, надається визначення терміну «функціональний тип території» та
передбачається, що з метою запровадження органами виконавчої влади і органами
місцевого
самоврядування
спеціальних
механізмів
та
інструментів,
встановлюються такі функціональні типи територій: території відновлення,
регіональні полюси зростання, території з особливими умовами для розвитку,
території сталого розвитку.
Окрім того, запроваджується планування відновлення регіонів та територій,
що постраждали внаслідок збройної агресії проти України і встановлюється
механізм розробки та затвердження відповідних документів, якими будуть план
відновлення та розвитку регіонів і плани відновлення та розвитку територіальних
громад.
Голова підкомітету В.Рубльов запропонував перейти до розгляду поправок
та пропозицій.
Пропозицію підтримано.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України
І.Лукеря; директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої дирекції
Всеукраїнської асоціації громад І.Абрам’юк.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- врахувати пропозиції за №№ 2-4, 7, 8, 15-18, 20, 25, 28, 29, 34, 42, 48, 52-58,
62, 67, 69, 71, 72, 78, 80, 82, 85-87, 89, 92-94, 106, 107, 112, 121, 124, 126, 127, 130-133,
136, 137, 139, 143, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 160, 163-165, 168, 169, 171, 172,
184, 186, 187, 194, 196, 208, 211, 214, 215, 217, 219, 220, 222, 224-228, 231, 232, 237,
242, 243, 258, 267, 271, 279, 280, 282, 283, 288, 290-292, 294, 297, 298, 300, 301, 306,
307, 310, 316, 317, 322, 324, 325, 326, 329, 334;
- врахувати частково пропозиції за №№ 5, 23, 24, 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;
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- врахувати редакційно пропозиції за №№ 6, 9-11, 73, 98, 102, 120, 128, 129,
138, 140, 158, 170, 173-175, 177, 179, 182, 201, 202, 204-206, 216, 218, 236, 253, 256,
262, 263, 266, 276, 277, 285, 302, 315, 327, 328, 332, 335;
- відхилити пропозиції за №№ 1, 12-14, 19, 21, 22, 26, 27, 30-33, 35, 37-41, 4347, 49, 59, 61, 63-66, 74-77, 79, 83, 88, 90, 91, 95-97, 99-101, 103-105, 108-110, 113, 115119, 122, 125, 134, 135, 141, 142, 144, 147, 150, 153, 155, 157, 159, 176, 180, 181, 185,
188-193, 195, 197-200, 207, 209, 212, 229, 230, 233-235, 238-241, 244-250, 254, 255,
259-261, 264, 265, 269, 270, 272, 275, 281, 284, 293, 295, 296, 299, 304, 305, 308, 311314, 318-321, 331, 333.
Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції,
водночас нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44
Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти
можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого
Верховною Радою України складу членів комітету.
На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано
20 народних депутатів України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар,
А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов,
Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний,
О.Шуляк, І.Юнаков).
Рішення прийнято.
Очільник Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення
змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» (реєстр. №
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 коригування порівняльної таблиці до
законопроекту з реєстр. № 5323 відповідно до ухвалених висновків Комітету щодо
поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради України в
другому читанні;
- у разі прийняття проекту Закону 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 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 В.Безгіну.
Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції,
водночас нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44
Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти
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можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого
Верховною Радою України складу членів комітету.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про
внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики»
(реєстр. № 5323) прийняти в другому читанні та в цілому.
2. Доручити підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів
і з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування
спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної таблиці до
законопроекту з реєстр. № 5323 відповідно до ухвалених висновків Комітету щодо
поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради України в
другому читанні.
3. У разі прийняття проекту Закону 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 відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної
Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.
4. 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
В.Безгіну.
На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано
20 народних депутатів України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар,
А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов,
Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний,
О.Шуляк, І.Юнаков).
Рішення прийнято.
5.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань технічного
регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у будівельній
галузі І.Юнакова про проект Закону України про внесення змін до деяких законів
України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації
будівель (реєстр. №6485, друге читання).
І.Юнаков поінформував, що підкомітетом з питань технічного регулювання і
ціноутворення у будівництві, енергоефективності у будівельній галузі до розгляду
зазначеного законопроекту в другому читанні було підготовлено порівняльну
таблицю, яка містить 553 поправки та пропозиції, що надійшли від 10 суб’єктів
права законодавчої ініціативи, з яких пропонується 244 – врахувати, 17 – врахувати
частково, 17 – врахувати редакційно, 275 – відхилити.
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Очільник підкомітету зазначив, що новелами законопроекту передбачається
усунення бар’єрів на шляху до широкомасштабної реалізації проектів з
впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації житлових та
громадських будівель, в тому числі у випадках надання державної підтримки на їх
реалізацію.
Проектом передбачено зміни до законів України «Про Фонд
енергоефективності», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про
запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних
інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної
енергомодернізації» та деяких інших, які спрямовано на:
- скорочення кількості процедур та часу їх здійснення, необхідних для
реалізації проектів з впровадження 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.
Голова підкомітету І.Юнаков запропонував перейти до розгляду поправок
та пропозицій.
Пропозицію підтримано.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; Перший заступник Міністра розвитку громад та територій
України В.Лозинський; заступник Міністра розвитку громад та територій України
Н.Козловська; директор ДУ «Фонд енергоефективності» Є.Фаренюк; заступник
директора Проекту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні» Giz Gmbh
І.Хренова-Шимкіна.
Голова підкомітету І.Юнаков запропонував відхилити поправки та
пропозиції за №№ 3, 5-7, 9-11, 22, 26-31, 40, 41, 43, 53-55, 57, 66, 72, 73, 84, 88, 99,
117, 118, 120, 134-137, 148-150, 152-156, 159-165,167-172, 174, 177, 181-183, 185190, 192-194, 199, 201-206, 210, 211, 213,216-218, 220, 222-225, 227-238, 242, 243,
245, 247-252, 254, 260-270, 272-277,279-281, 283-286, 288, 290-299, 301, 303-309,
311-316, 318-323, 325, 326, 328, 330-339, 341-345, 348, 349, 351, 353-361, 365, 368,
369, 371, 373, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 392, 394, 396, 398, 399, 401, 402, 404-406,
408, 410, 413, 415-431, 434-447, 449, 454, 456-462, 465, 473, 484, 505-517, 549, 550,
553.
Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано
19 народних депутатів України – членів Комітету.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар,
А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов,
Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк,
І.Юнаков).
Рішення прийнято.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення
змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження
комплексної термомодернізації будівель (реєстр. № 6485) прийняти в другому
читанні та в цілому;
- доручити підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у
будівництві, енергоефективності у будівельній галузі спільно із секретаріатом
Комітету здійснити техніко-юридичне доопрацювання порівняльної таблиці до
законопроекту з реєстр. № 6485 для внесення його на розгляд Верховної Ради
України в другому читанні;
- у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому запропонувати
Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при
підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно
з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його технікоюридичне доопрацювання;
- визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань
технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у
будівельній галузі Комітету Юнакова І.C. доповідачем при розгляді цього питання
на пленарному засіданні Верховної Ради України.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про
внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження
комплексної термомодернізації будівель (реєстр. № 6485) прийняти в другому
читанні та в цілому.
2. Доручити підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у
будівництві, енергоефективності у будівельній галузі спільно із секретаріатом
Комітету здійснити техніко-юридичне доопрацювання порівняльної таблиці до
законопроекту з реєстр. № 6485 для внесення його на розгляд Верховної Ради
України в другому читанні.
3. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної
Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.
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4. Визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань
технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у
будівельній галузі Комітету Юнакова І.C. доповідачем при розгляді цього питання
на пленарному засіданні Верховної Ради України.
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,
А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов,
Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, М.Саврасов, А.Стріхарський, О.Шуляк,
І.Юнаков).
Рішення прийнято.

Голова Комітету

______________

А.КЛОЧКО

Секретар Комітету

______________

Д.ІСАЄНКО
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ
29 червня 2022 року
І. Питання адміністративно-територіального устрою
1. Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської
області.
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо використання державних символів України та
символів іноземних держав органами місцевого самоврядування (реєстр. №5049,
н.д. А.Костюх, О.Корнієнко, С.Гривко, А.Стріхарський, Л.Білозір, О.Аліксійчук
та інші).
3. 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 (реєстр.
№5049-1, н.д. О.Волошин).
4. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про
внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики»
(реєстр. №5323).
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель
(реєстр. №6485, друге читання).
ІІІ. Різне

