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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Кадрове питання 

1. Про відставку Міністра розвитку громад та територій України 

Чернишова О.М. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

2. Про перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

3. Про перейменування Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

4. Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. 

№6504, повторне перше читання). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо 

народовладдя на рівні місцевого самоврядування (реєстр. №7283, автори - члени 

Комітету н.д. Л.Білозір, Р.Лозинський, В.Безгін, А.Загоруйко, О.Качура, 

Д.Микиша, О.Літвінов, О.Аліксійчук, А.Клочко). 

ІV. Організаційні питання 

6. Про увільнення народного депутата України Івана 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 Олега Дунди та Антона Яценка до складу 

окремих підкомітетів. 

V. Різне 

 

 

*** 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував включити до проекту порядку денного засідання Комітету проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків 

ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів 

місцевих рад (реєстр. № 7476) та альтернативні до нього законопроекти. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України; 

«Утримались» – 5 народних депутатів України; 

«Не брали участі у голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував включити до проекту порядку 

денного питання про діяльність Робочої групи Комітету щодо врегулювання 

проблемних питань смт. Коцюбинське Київської області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

«Не брали участі у голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Пропозицію підтримано. 

 

Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

підтриманих пропозицій. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
 

 

 *** 
 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Кадрове питання 
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1. Про відставку Міністра розвитку громад та територій України 

Чернишова О.М. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

2. Про перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

3. Про перейменування Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

4. Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. 

№6504, повторне перше читання). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо 

народовладдя на рівні місцевого самоврядування (реєстр. №7283, автори - члени 

Комітету н.д. Л.Білозір, Р.Лозинський, В.Безгін, А.Загоруйко, О.Качура, 

Д.Микиша, О.Літвінов, О.Аліксійчук, А.Клочко). 

ІV. Організаційні питання 

6. Про увільнення народного депутата України Івана 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 Олега Дунди та Антона Яценка до складу 

окремих підкомітетів. 

V. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

7. Про проекти законів: 

7.1 про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення 

судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад 

(реєстр. № 7476, КМУ, Д.Шмигаль); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо наслідків 

ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів 

місцевих рад (реєстр. №7476-1, н.д. Г.Мамка); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 

правових наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для 

статусу депутатів місцевих рад (реєстр. № 7476-2, н.д. О.Літвінов); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових 

наслідків заборони політичної партії за рішення суду для депутатів місцевих рад 

(реєстр. № 7476-3, н.д. Т.Плачкова, Д.Ісаєнко та ін.). 

VІ. Організаційні питання 

8. Про діяльність Робочої групи Комітету щодо врегулювання проблемних 

питань смт. Коцюбинське Київської області. 

VІІ. Різне 

 
 

 

*** 
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1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету про відставку Міністра розвитку 

громад та територій України Чернишова О.М. 

Доповідач повідомив присутнім, що до Верховної Ради України надійшла 

заява Міністра розвитку громад та територій України О.Чернишова про відставку. 

Комітет отримав доручення Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука про її 

розгляд. 

А.Клочко зазначив, що подання такої заяви відповідає положенням частини 

другої статті 115 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 18 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України». Верховна Рада України, керуючись 

положеннями пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, має 

розглянути зазначену заяву та може прийняти рішення про відставку члена 

Кабінету Міністрів України. 

Очільник Комітету запропонував заслухати доповідь Міністра розвитку 

громад та територій України О.Чернишова. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

Міністр розвитку громад та територій України О.Чернишов поінформував 

присутніх про основні результати роботи Міністерства за період з березня 2020 

року по листопад 2022 року, зокрема звернувши увагу на: 

- реформу децентралізації, яка визнана Європейським Парламентом та 

жителями України однією з найуспішніших реформ в Україні; 

- реформу Державного фонду регіонального розвитку, як інструменту 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку; 

- реформу містобудування, яка проведена за принципами лібералізації, 

цифровізації та посилення відповідальності; 

- перезавантаження Фонду енергоефективності, який є фінансовим 

інструментом для ефективних енергоощадливих рішень у громадських та житлових 

будівлях. 

Також Міністр вказав на важливі результати діяльності під час війни: 

- законодавчо врегульовано питання повноважень органів місцевого 

самоврядування в умовах воєнного стану; 

- забезпечено підтримку громад та регіонів; 

- створено умови для забезпечення сталого проходження опалювального 

сезону; 

- організовано оперативне відновлення пошкодженої критичної 

інфраструктури; 

- спрощено процедури для відновлювальних робіт пошкоджених об’єктів, 

відновлення населених пунктів та релокації підприємств; 

- облаштовано модульні містечка для тимчасового розміщення внутрішньо-

переміщених осіб. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Міністр розвитку громад та територій України О.Чернишов. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України 

прийняти відставку Міністра розвитку громад та територій України Чернишова 

Олексія Михайловича. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначити доповідачем на 

пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання відставки 

Міністра розвитку громад та територій України Чернишова О.М. народного 

депутата України, Голову Комітету А.Клочка. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11 народних депутатів України; 

«Утримались» – 7 народних депутатів України; 

«Не брали участі у голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення не прийнято. 
 

Голова підкомітету з питань будівельних матеріалів О.Аліксійчук 

запропонував визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України при розгляді питання відставки Міністра розвитку громад та територій 

України Чернишова О.М. народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

«Утримались» – 5 народних депутатів України; 

«Не брали участі у голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

 

2.-3. 
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Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував розглянути та обговорити 

питання про перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського 

району Житомирської області та про перейменування Новоград-Волинського 

району Житомирської області одночасно, однак рішення щодо кожного з питань 

приймати окремо. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

Доповідач поінформував присутніх, що до Верховної Ради України надійшло 

подання Житомирської обласної ради щодо перейменування міста Новоград-

Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області на місто Звягель. 

Місто Новоград-Волинський є адміністративним центром Новоград-

Волинського району та Новоград-Волинської міської територіальної громади. На 

сьогоднішній день в місті проживає близько 55000 мешканців.  

Перейменування міста Новоград-Волинський ініційовано його жителями з 

метою повернення населеному пункту його історичної назви «Звягель». 

Відповідно до матеріалів, наданих Житомирською обласною радою, вказаний 

населений пункт вперше згадується в письмовій згадці ХІІІ ст. як «Возвягель», 

пізніше з ХV ст. місто носило назву «Звягель». У 1793 році після другого розділу 

Речі Посполитої  населений пункт перейшов під управління Російської імперії та 

був перейменований на місто «Новоград-Волинський». 

Питання про перейменування міста Новоград-Волинський підтримане 

більшістю жителів населеного пункту, які взяли участь у громадських слуханнях, 

погоджено відповідно до законодавства Новоград-Волинською міською та 

Житомирською обласною радами. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування Новоград-Волинського району Житомирської області. 

Доповідач зазначив, що до Верховної Ради України також надійшло подання 

Житомирської обласної ради щодо перейменування Новоград-Волинського 

району Житомирської області на Звягельський район. 

Новоград-Волинський район з адміністративним центром у місті Новоград-

Волинський було утворено у Житомирській області відповідно до Постанови 

Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-ІХ від 17 

липня 2020 р.  

Питання про перейменування Новоград-Волинського району ініційоване 

Новоград-Волинською районною радою з метою приведення у відповідність назви 

району до історичної назви його адміністративного центру. 
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Подання Житомирської обласної ради щодо перейменування Новоград-

Волинського району надійшло разом із поданням про перейменування міста 

Новоград-Волинський на місто Звягель. 

В.Безгін 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 Новоград-Волинського району Житомирської 

області підтримане на громадських слуханнях, погоджено відповідно до 

законодавства Новоград-Волинською районною та Житомирською обласною 

радами. 

 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Житомирської обласної ради щодо 

перейменування міста Новоград-Волинський на місто Звягель та Новоград-

Волинського району Житомирської області на Звягельський район. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Житомирської обласної ради щодо перейменування 

міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області 

на місто Звягель та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування міста Новоград-

Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 

першої статті 85 Конституції України перейменувати місто Новоград-Волинський 

Новоград-Волинського району Житомирської області на місто Звягель, прийнявши 

в цілому проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування міста 

Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області»; 

- 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. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Житомирської обласної ради щодо перейменування 

міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Житомирської 

області на місто Звягель та доручити народним депутатам України – членам 

Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України відповідний 

проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування міста Новоград-

Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області». 



 9 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 

першої статті 85 Конституції України перейменувати місто Новоград-Волинський 

Новоград-Волинського району Житомирської області на місто Звягель, 

прийнявши в цілому проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району 

Житомирської області». 

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 на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Житомирської обласної ради щодо перейменування 

Новоград-Волинського району Житомирської області на Звягельський район та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування Новоград-Волинського району Житомирської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 

першої статті 85 Конституції України перейменувати Новоград-Волинський район 

Житомирської області на Звягельський район, прийнявши в цілому проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування Новоград-Волинського 

району Житомирської області»; 

- 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. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Житомирської обласної ради щодо перейменування 

Новоград-Волинського району Житомирської області на Звягельський район та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування Новоград-Волинського району Житомирської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 

першої статті 85 Конституції України перейменувати Новоград-Волинський 

район Житомирської області на Звягельський район, прийнявши в цілому проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування Новоград-Волинського 

району Житомирської області». 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 
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питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект Закону 

України про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. №6504, повторне 

перше читання). 

Доповідач повідомив присутнім, що метою законопроекту є встановлення 

нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого 

самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності, 

удосконалення механізму реалізації громадянами України права рівного доступу до 

служби в органах місцевого самоврядування, уточнення класифікації посад в 

органах місцевого самоврядування та покращення умов оплати праці посадових 

осіб місцевого самоврядування, а також приведення законодавства у сфері служби 

в органах місцевого самоврядування у відповідність до вимог бюджетного 

законодавства та нової системи адміністративно- територіального устрою. 

Проектом Закону пропонується нова редакція Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», якою передбачається низка новацій, зокрема, 

щодо: 

- розмежування посад та правових статусів посадових осіб місцевого 

самоврядування на службовців місцевого самоврядування та виборних посадових 

осіб; 

- закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого 

самоврядування із збереженням за ними конституційного права обиратися та 

гарантій, передбачених виборчим законодавством; 

- створення інституту керівника служби в органі місцевого самоврядування; 

- формування окремого структурного підрозділу або визначення 

уповноваженої посадової особи з питань персоналу; 

- можливості переведення службовця місцевого самоврядування на державну 

службу без обов’язкового оголошення конкурсу; 

- забезпечення прозорого відбору і призначення на посади з огляду на 

персональні досягнення і здобутки; 

- професійного навчання службовців місцевого самоврядування протягом 

проходження служби шляхом підвищення кваліфікації, стажування, самоосвіти; 

- оцінювання результатів службової діяльності відповідно до поставлених 

завдань; 

- неможливості вступу на службу особи, яка має громадянство іншої держави 

тощо. 
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В.Безгін зазначив, що при підготовці законопроекту на повторне перше 

читання були враховані пропозиції всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування, висловлені у їх висновках до законопроекту під час його розгляду 

у першому читанні, зокрема, щодо умов оплати праці посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Так, з тексту законопроекту були виключені положення, якими 

встановлювався мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого 

самоврядування на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб та 

обмежувався максимальний розмір преміювання посадових осіб місцевого 

самоврядування 30 % посадового окладу. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 6504) за 

наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести на розгляд Верховної Ради України підготовлений на повторне 

перше читання проект Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (реєстр. № 6504); 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 6504) за наслідками 

розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу; 

- доповідачем 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. Внести на розгляд Верховної Ради України підготовлений на повторне 

перше читання проект Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (реєстр. № 6504). 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 6504) за наслідками 

розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу. 

3. Доповідачем 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 на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Л.Білозір та Заступника Голови Комітету, 

голови підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів 

України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування (реєстр. №7283, 

автори - члени Комітету н.д. Л.Білозір, Р.Лозинський, В.Безгін, А.Загоруйко, 

О.Качура, Д.Микиша, О.Літвінов, О.Аліксійчук, А.Клочко). 

Л.Білозір повідомила присутнім, що метою законопроекту є забезпечення 

прав громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, 

своєчасне і повне отримання інформації про діяльність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної 

Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо 

народовладдя на рівні місцевого самоврядування» (реєстр. № 7283), внесений 

народними депутатами України Л.Білозір, Р.Лозинським, В.Безгіним та іншими 

народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

проаналізувавши законопроект, висловлює до нього низку зауважень редакційного 

та концептуального характеру; 

- Комітет з питань бюджету у своєму висновку зазначає, що законопроект не 

має впливу на показники бюджетів і у разі прийняття відповідного закону він може 

набирати чинності згідно із законодавством; 

- Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав 

положення законопроекту такими, що регулюються національним законодавством 

країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових 

зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

- Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки 

Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин за 

підсумками розгляду законопроекту одноголосно ухвалив рішення рекомендувати 

за наслідками розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу і в 

цілому; 

- Міністерство розвитку громад та територій України за результатами 

опрацювання законопроекту повідомило Комітет про його підтримку; 
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- Інститут законодавства Верховної Ради України, підтримуючи в цілому 

запропонований підхід щодо розвитку інструментів партисипативної демократії, 

висловив певні пропозиції щодо концептуального доопрацювання положень 

законопроекту в частині статутної нормотворчості, визначення термінів «загальні 

збори», «житель», уточнення запропонованого переліку форм участі територіальної 

громади у вирішенні питань місцевого значення, узгодження положень 

законопроекту з іншими положеннями Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» тощо; 

- Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських 

об'єднань профспілок на національному рівні у своєму листі до Комітету 

повідомив, що загалом підтримує законопроект, звернувши в той же час увагу на 

незавершеність механізмів правового регулювання організації та проведення 

місцевих референдумів в Україні; 

- Також Комітет отримав висновок експертів Проекту USAID «Підвищення 

ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» 

(«ГОВЕРЛА»), на думку яких законопроект потребує значного змістовного 

системного доопрацювання. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого 

самоврядування» (реєстр. № 7283), внесений народними депутатами України 

Л.Білозір, Р.Лозинським, В.Безгіним та іншими народними депутатами України, 

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого 

самоврядування» (реєстр. № 7283), внесений народними депутатами України 

Л.Білозір, Р.Лозинським, В.Безгіним та іншими народними депутатами України, 

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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«За» – 20 народних депутатів України; 

«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про увільнення 

народного депутата України Івана 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 

Олега Дунди та Антона Яценка до складу окремих підкомітетів. 

Доповідач поінформував, що у зв’язку із прийняттям Постанови 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 у зв’язку із 

надходженням до Комітету заяв народних депутатів України О.Дунди, А.Яценка 

щодо членства у підкомітетах, виникла необхідність у внесенні змін до низки 

рішень Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- увільнити народного депутата України Юнакова Івана Сергійовича з 

посади голови підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у 

будівництві, енергоефективності у будівельній галузі; 

 

- 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»: 

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; 
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- 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»; 

 

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;  
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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». 

 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

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»: 

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; 
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- 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»; 

 

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;  
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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». 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

«Не брали участі у голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про відсутність 

кворуму на засіданні Комітету, у зв’язку із зазначеним нерозглянуті питання 

порядку денного будуть розглянуті на одному із наступних засідань Комітету. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

3 листопада 2022 року 

 

І. Кадрове питання 

1. Про відставку Міністра розвитку громад та територій України 

Чернишова О.М. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

2. Про перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

3. Про перейменування Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

4. Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. 

№6504, повторне перше читання). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо 

народовладдя на рівні місцевого самоврядування (реєстр. №7283, автори - члени 

Комітету н.д. Л.Білозір, Р.Лозинський, В.Безгін, А.Загоруйко, О.Качура, 

Д.Микиша, О.Літвінов, О.Аліксійчук, А.Клочко). 

ІV. Організаційні питання 

6. Про увільнення народного депутата України Івана 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 Олега Дунди та Антона Яценка до складу 

окремих підкомітетів 

V. Різне 

 


