
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  організації  державної  влади ,  місцевого  самоврядування ,
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Р І Ш Е Н Н Я

від 3 листопада 2022 року 
Протокол №107

Про увільнення народного депутата України І.Юнакова з посади голови 
підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у 

будівництві, енергоефективності у будівельній галузі та внесення змін до 
деяких рішень Комітету щодо реорганізації підкомітету з питань 

технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, 
енергоефективності у будівельній галузі, включення народних депутатів 

України О.Дунди та А.Яценка до складу окремих підкомітетів 

З метою удосконалення роботи Комітету, керуючись частинами першою 
та четвертою статті 37 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», враховуючи Постанову Верховної Ради України «Про внесення змін 
до деяких постанов Верховної Ради України щодо кількісного та 
персонального складу комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» 
від 6 жовтня 2022 року № 2639-IX, а також заяви народних депутатів України 
О.Дунди, А.Яценка щодо членства у підкомітетах та заслухавши пропозицію 
Голови Комітету А.Клочка, Комітет   в и р і ш и в:

1. Увільнити народного депутата України Юнакова Івана Сергійовича з 
посади голови підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення 
у будівництві, енергоефективності у будівельній галузі.

2. Внести зміни до таких рішень Комітету:
1) у рішенні Комітету від 3 листопада 2021 «Про створення та 

визначення предметів відання підкомітетів Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування»:
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а) в абзаці третьому пункту 1 слова «підкомітет з питань технічного 
регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у будівельній 
галузі та» виключити;

б) у пункті 2:
- групу підпунктів предмету відання підкомітету з питань будівництва 

та проектування викласти в такій редакції:
«1) будівництво;
2) проектування у будівництві;
3) технічне регулювання у будівництві; 
4) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним»;
- слова «підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у 

будівництві, енергоефективності у будівельній галузі» та групу підпунктів 1-4 
предмету відання підкомітету з питань технічного регулювання і 
ціноутворення у будівництві, енергоефективності у будівельній галузі 
виключити;

- групу підпунктів предмету відання підкомітету з питань будівельних 
матеріалів викласти в такій редакції: 

1) виробництво будівельних матеріалів; 
2) видобування та обробка будівельної сировини;
3) виробництво будівельних конструкцій та виробів;
4) імплементація міжнародних правових актів у сфері виробництва 

будівельних матеріалів;
5) основі вимоги до будівель і споруд під час будівництва та експлуатації 

об'єктів;
6) ринковий нагляд за будівельною продукцією;
7) енергоефективність у будівельній галузі;
8) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним.

- групу підпунктів предмету відання підкомітету з питань житлової 
політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва викласти в такій 
редакції:

«1) житлова політика (житлово-будівельні кооперативи, об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків, гуртожитки тощо);

2) житлове господарство;
3) захист інвестицій в об’єкти будівництва;
4) ціноутворення у будівництві; 
5) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним»;
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2) у рішенні Комітету від 3 листопада 2021 року «Про обрання голів та 
членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування»:

- включити народного депутата України Дунду Олега Андрійовича до 
складу підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 
безпосередньої демократії;

- включити народного депутата України Яценка Антона 
Володимировича до складу підкомітетів з питань:

законодавчого забезпечення діяльності органів державної влади, 
державних символів і нагород; 

державної служби;
виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії; 
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування;
регіональної політики та місцевих бюджетів; 
адміністративних послуг та адміністративних процедур;
містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови; 
будівництва та проектування; 
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

ліцензування і страхування у будівництві; 
житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва;
будівельних матеріалів; 
адаптації законодавства України до положень права Європейського 

Союзу, виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 
європейської інтеграції;

- підпункт 10 пункту 1 виключити;

3) у рішенні Комітету від 3 листопада 2021 року «Про розподіл 
обов’язків між Першим заступником та заступниками Голови Комітету з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування» абзац шостий пункту 1 викласти в такій редакції: 

«Заступнику Голови Комітету Шуляк Олені Олексіївні здійснювати 
координацію діяльності підкомітетів з питань містобудування, благоустрою та 
земельних відносин у межах територій забудови, з питань будівництва та 
проектування, з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду, ліцензування і страхування у будівництві, з питань будівельних 
матеріалів, з питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти 
будівництва, з питань адаптації законодавства України до положень права 
Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов’язань України 
у сфері європейської інтеграції».
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря 
Комітету Д.Ісаєнка.

Голова Комітету                                                                       А.КЛОЧКО


