
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

3 лютого 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги. Як би не тяжко було в 

приймах, але треба відкривати засідання комітету на чужій території. Будемо 

вважати, що це одне із двох небагатьох засідань комітету, які проходять не на 

нашій території. 

Присутні 11 членів комітету, що згідно з Законом "Про комітети 

Верховної Ради України" надає мені можливість оголосити засідання Комітету 

Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування відкритим. 

Колеги, вам роздано проект порядку денного. Якщо немає заперечень, 

прошу підтримати його за основу. Хто за таке рішення, прошу голосувати. 

Дякую. Хто проти? Немає? Хто утримався? Немає. 

Чи є зміни, доповнення до проекту порядку денного? Да, будь ласка, 

Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, я хочу попросити, щоб ті питання, 

по яких я є доповідачем, ми перенесли на початок, бо я не впевнений, що я 

зможу бути до самого кінця засідання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович. 

Немає заперечень, колеги?  

 

_______________. Пане Сергію, в мене аналогічне питання. На цьому ж 

поверсі третім пунктом… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Як я вас всіх люблю! 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дехтярчука вперед, сказали, пропустити. 

 

_______________. Сергій Володимирович, і в мене є. Я той раз брав 

зобов'язання доповісти на комітеті вам, що Олена Володимирівна ні один раз 

не забулася призначити доповідача на сесії по тих питаннях, які ми розглядали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Молодець! Молодець! Це важливе зауваження. 

Єдине що, колеги, у нас є технічне питання: нам треба перейменування 

поставити першим питанням, оскільки ви знаєте, що у нас включено в порядок 

денний завтрашнього засідання проект постанови, нашої попередньої, яку ми 

затвердили. Якщо ми пройдемо, якщо у нас є тут населені пункти, по яких 

немає у нас суперечок, ми просто зможемо технічно додати їх до тої 

постанови, яка є. Тому нам треба це розглянути швидко і першим. Тоді, з 

вашого дозволу, ми це розпочнемо першим, потім питання пана Дехтярчука, 

потім питання Олексія Олексійовича, і далі будемо йти по плану. 

Чи є зміни і доповнення до порядку денного ще? Чи є зміни і доповнення 

до порядку денного? Якщо ні, то хто за те, щоб прийняти порядок денний з 

урахуванням тих пропозицій, які пролунали? Дякую. Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. 

Тоді переходимо до питання про проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державні нагороди України" щодо вдосконалення 

законодавства в сфері відзначення громадян за особисті заслуги перед 

Україною, реєстраційний номер 2140а. Доповідає голова підкомітету 

Дехтярчук. 

Це питання у нас іде під номер 3 в проекті порядку денного. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Дякую. 

Я коротко максимально. 
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Пропозиція слідуюча. Вона виникла, пропозиція створення цього закону 

виникла у нас в співавторстві з паном Юлієм Мамчуром на неодноразові 

звернення волонтерів, в тому числі Міністерства оборони, тут є присутній… 

Національна гвардія України, я думаю, що вони також підтримають це 

питання.  

Мова іде про, метою розробки законопроекту є стимулювання 

волонтерської діяльності для досягнення високих показників у виконанні 

волонтерської роботи та відновлення соціальної справедливості відносно осіб, 

які проводять таку роботу. Проектом закону передбачається включення 

волонтерів до переліку осіб, які мають право отримувати відзнаку "Іменна 

вогнепальна зброя" шляхом внесення змін до статті 9 Закону України "Про 

державні нагороди України" від 16 березня 200 року. 

Ідея полягає в тому, що зустрічалися з представниками волонтерських 

колективів, вони говорять про те, що от пропонують, що єдиною відзнакою, 

яка би їх, власне, цікавила, мова іде про виключно вузьке коло осіб волонтерів, 

які справді внесли доволі серйозний внесок, мова іде там про ремонт десяток 

одиниць техніки і в такому дусі. Це, як правило, висуванці підприємницьких 

серйозних кіл і вони кажуть відверто, що єдина в принципі така відзнака, яка 

би їх цікавила, це легальна можливість отримати від держави вогнепальну 

зброю. Міністерство оборони в своїх висновках підтримало таку ініціативу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що більша половина громадян України теж 

була б зацікавлена отримати таку відзнаку. 

Чи є запитання до доповідача? 

Да, будь ласка, Олена Володимирівна Ледовських. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. А яким чином ми цю категорію волонтерів можемо 

виділити? Що це таке категорія…. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Міністерство оборони… 
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Розкажу, вже така практика є, по кількох волонтерах вже відбулися 

аналогічні призначення, але керуючись іншими, ну, власне, не Законом "Про 

державні нагороди". Мова іде про те, що оперативне командування тих чи 

інших частин подає волонтерів з характеристикою, з визначенням, все інше, 

далі відповідна комісія в Міністерстві оборони робить відповідний відбір 

таких осіб  і приймає рішення. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Тобіш подання у нас буде через Міністерство 

оброни. Так? 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Тільки так, через військові частини, конкретні 

військові частини. Такий механізм уже є і він  діє в Міністерстві оброни. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Ні, одна історія – через військові частини, це одна 

історія. Якщо це через Міністерство оброни – то це інша історія. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Військові частини подають на Міністерство оброни, 

ми цей механізм відпрацьований з характеристикою підтвердження 

документами... 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. От мене цей механізм і цікавить: яким чином у 

нас.... 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Я навіть можу показати по кількох волонтерах, які 

отримали вже цю зброю, показати перелік вам документів. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Все. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Чи є ще запитання до...? Ну, насправді, ситуація, 

мені здається, що це таке якесь, знаєте, квазі-рішення – невідомо яке, якщо 

чесно. Треба або приймати рішення про легалізацію зброї... 

 

_______________. Це перший крок в цьому... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не знаю. Ну давайте, може, в першому читанні – да.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. А далі будемо бачити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи як? 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Є пропозиція:  підтримати, ну, в першому читанні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які думки, колеги? 

 

_______________. В першому читанні. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Так, в першому читанні, в мене ж теж є пропозиція. 

Але слід відпрацювати весь механізм представлення до такого... 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В Абсолютно згоден, абсолютно згоден. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді, колеги, була одна пропозиція. Хто за те, 

щоб підтримати цей  законопроект в першому читанні виключно і далі його 

обговорювати вже в більш жорсткому режимі, під час підготовки до другого  

читання. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто "проти"? Немає. 

Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. 

І ми тоді призначаємо нашого колегу Дехтярчука представляти позицію 

комітету під час обговорення цього законопроекту в сесійній залі, Хто за таке 
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рішення, прошу проголосувати. Дякую. Хто "проти"? Немає. Хто утримався? 

Немає. Ми вичерпали це питання порядку денного. 

Оскільки у нас з'явився Микола Трохимович. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Зараз я віддихаюся. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Трохимович, ви готові з перейменування? 

 

ФЕДОРУК М.Т. Да, буду, зараз віддихаюся і буду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віддихайтесь. Але головне – не здихайтесь, просто 

віддихайтесь. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Да, з послом зустрічалися і спішив. Так, оце, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Значить, шановні колеги, пропонується підтримати  

пропозиції органів місцевого самоврядування та рекомендації Українського 

інституту національної пам'яті і перейменувати цілий ряд населених пунктів, 

які Володимир Михайлович роздані. Я не знаю, Сергій Володимирович… 

Да… Що-що? Да. Селище Володарське - в селище міського типу Микільське.  

В разі неможливості підтримати попередній… Я би хотів тут, мабуть, 

почути Інститут національної пам'яті. В разі неможливості підтримати 

попередню пропозицію, пропонується повернути населеному пункту його 

історична назву Нікольське, Микільське. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Трохимович, дивіться, у нас же був принцип. 

От у нас йде колонка: рекомендації Українського інституту національної 

пам'яті. Да? Була попередня пропозиція органу місцевого самоврядування. 
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Скажіть, будь ласка, ці рекомендації Українського інституту національної 

пам'яті, чи вони знайшли підтримку в органах місцевого самоврядування? Чи 

у нас там будуть спори? Ми ж тоді домовлялися, що все, де у нас немає 

суперечок, ми автоматом підтримуємо, включаємо в одну постанову – і вона 

собі йде голосується. А все, що спірне, то ми обговорюємо окремо. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Значить, тут треба обговорити перші два, по-моєму, 

перші два населені пункти, оці два? Що-що? Десять позицій співпадають. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які? Давайте по номерах. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Інститут звертався, вони відписалися, да. 

Значить, перші 10 співпадають. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, назвіть по номерах, якщо можна. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Оʹкей, добре, якщо можна. Отже, перша позиція – 

Володарське, друга позиція співпадає, третя позиція співпадає, п'ята позиція 

співпадає, сьома позиція співпадає, дев'ята позиція співпадає, дванадцята 

позиція співпадає. Єдине що, узгодили з органами місцевого самоврядування, 

що буде така назва - Заводське, тобто вчора з ними безпосередньо 

спілкувалися. І чотирнадцята позиція співпадає. П'ятнадцята позиція 

співпадає. Сімнадцята позиція співпадає. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Я вибачаюсь, ви сказали, що співпадає сьома… 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Сьома, так. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Ну, тут написано в мене, що ваша рекомендація 

Убідь, а люди не хочуть Убідь. 
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В'ЯТРОВИЧ В.М. Ми погоджуємося на те, щоб… 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. А, ви погоджуєтесь? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Так, погоджуємося на їхню пропозицію. 

 

_______________. Бурківка. На Бурківка, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ще раз. Почекайте, колеги! Давайте, Інститут 

національної пам'яті, там, де ви кажете, що співпадають, давайте ми ще 

повідмічаємо, що співпадає, щоб у нас  потім не було проблем, по-першому 

номеру, яка назва погоджена? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Нікольське. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Нікольське  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нікольське?  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По-другому пункту? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Хорошів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошів.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Так. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. По третьому пункту? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М.  Ситаєве. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ситаєве. 

По п'ятому пункту? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Лагідне.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лагідне. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Так. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. 3 пункт не  підпадає під дію цього закону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зараз-зараз… 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Але вони мають право перейменувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьомий пункт, що погоджено? Довжик. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Бурківка. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О.  Бурківка. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Наша позиція була  історична, але  громада хоче іншу  

назву. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. 

У дев'ятому. 
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В'ЯТРОВИЧ В.М. Дев'ятий пункт. Святопетрівське. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Святопетрівськ.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Святопетрівське. 

12-ий – Заводське. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Заводське, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 14-ий? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Слобожанське.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слобожанське. 

15-ий? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Теж Слобожанське. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. і 17 –ий, Лісове. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Лісове, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді у мене є  пропозиція, я зараз ще  раз швидко 

озвучу. І ми тоді це голосуємо без обговорення. Ну, немає сенсу обговорювати, 

коли є згода громади, є згода Інституту національної пам'яті і є тут 

порозуміння. Тоді з вашого дозволу нам буде необхідно перейменувати:  

смт.Володарське Володарського району в Нікольське;  

смт. Володарськ-Волинський Володарсько-Волинського району  

Житомирської області – в  Хорошів;   



11 

 

село Новомосковське Варварівської сільської ради Долинського району 

Кіровоградської області – в Ситаєво, село Ситаєве;  

селище Комсомольський Петрівської сільської ради Сватівського 

району  Луганської області – в Лагідне;  

село Червоний Довжик Савинківської сільської ради Корюківського 

району  Чернігівської області – в село Бурківка; 

село Петровське Петровської сільської ради Київо-Святошинського 

району Київської області – у Святопетрівське; 

місто Червонозаводське – в  місто Заводське, це Полтавська область; 

смт.Комсомольське Зміївського району Харківської області – в село  

Слобожанське. А якщо  воно було смт.,  а ми його… 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. На смт. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На смт., бо написано в мене село, я ж тому уточнюю.  

Смт. Комсомольське Зміївського району Харківської області – в смт. 

Слобажнське.  

Селище Комінтерн Станищенської сільської ради Нововдоласького 

району Харківської області  –на село Слобожанське і селище....  

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звиняйте.  

Селище Петрвіське Михайлівської сільської ради Каменського району 

Черкаської області – на селище Лісове. Хто за таке рішення, шановні колеги, 

прошу проголосувати. Дякую. Хто "проти"? Немає. Хто утримався? Немає. 

Для протоколу: нас на засіданні комітету, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 

сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять чоловік. 

Так, що у нас, що у нас по інших пунктах, які у нас є на погодження? 
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ФЕДОРУК М.Т. Значить, у нас є, Сергій Володимирович, два населених 

пункти, де пропозиції органів місцевого самоврядування щодо 

перейменування, запропонували вони назвати так само, такими самими 

назвами, які вже в даних районах. Згідно з частиною 9 статті 5 Закону України 

про географічні назви, присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним 

географічним об'єктам в межах одного населеного пункту або району не 

допускається. Це селищні радгоспи, пропонована назва село Корнин, а там є 

селище Корнин і селище Корнин. І селище Фрунзе – це Харківська область... 

це Попільнянський район Житомирської області і селище Фрунзе – в селище 

Кулиничі Кулиницької селищної ради Харківського району Харківської 

області.  

Також треба нам звернутися до органу місцевого самоврядування – 

пропозиція від нас, щоби вони дали іншу назву, поскільки такі назви вже є в 

даних районах, це пропозиція наша. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати, колеги. Дякую. Хто 

"проти"? Немає. Хто утримався? Немає. Тоді ми тих, що ми затвердили, я даю 

доручення секретаріату: зараз підготувати доповнення до тої постанови, яка у 

нас зареєстрована, на завтра, щоб ми змогли це підписати і подати в новій 

редакції з уточненням. Там у нас 165 населених пунктів, ви пам'ятаєте, плюс, 

сьогоднішній перелік необхідно буде його додати до проекту Постанови 

Верховної Ради України про перейменування окремих населених пунктів, які 

готуються до розгляду завтра. Доручити виступати на пленарному засіданні 

Верховної Ради України Миколі Трохимовичу Федоруку.  

Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Хто "проти"? 

Немає. Хто утримався? Немає. 

Тоді всіх решта... Я ще зараз пропоную обговорити два питання, які у 

нас є,  це Кіровоград – перше. 
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Я пропоную обговорити ще 2 питання, які у нас є, і прийняти якесь 

рішення по Кіровограду і по Дніпропетровську, лише обговорити, пропоную 

лише обговорити. І я пропоную членам комітету провести наступне засідання 

лише з одного питання, з питання перейменувань, 15 лютого, це у нас 

понеділок, єдине що, ми потім погодимо час, можемо провести в другій 

половині дня, просто розуміючи, що в вівторок у нас сесія, просто попрошу 

членів комітету приїхати трошки раніше. Це викликано тим, ми могли б 

провести і 17-го, але це викликано тим, що у нас 21-е останній термін по 

закону, коли ми повинні запропонувати, коли Верховна Рада вже повинна 

визначитися із назвами, а від так, чим раніше ми презентуємо Верховній Раді, 

особливо ті питання там, де у нас не було узгодженостей між, або там, де 

взагалі не було інформації від органів місцевого самоврядування, тим буде 

просто краще. 

Тому я пропоную, я ж кажу, провести наступне засідання 15 числа і 

давайте на яку годину визначимось. 

 

_______________. Ні, у нас в 5 часов фракція ББП. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає питань, друга. 

 

_______________. Друга година. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друга година дня, да, всіх влаштовує? У нас буде якраз 

3 години до фракції, ви з 12-и до 2-ї проведете і якраз всі зможуть доїхати 

спокійно, і якраз там ми годинки 3 заберемо на це все  і потім підемо 

готуватися до сесійного тижня. 

Да, то тоді секретаріат, наступне засідання 15-го числа о 2-й годині дня 

і ми виносимо на це засідання всі, секретаріат, всі питання там, де у нас, перше, 

були неузгодженості між Інститутом національної пам'яті і органами 

місцевого самоврядування, і всі ті населені пункти, які взагалі не висловилися 
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щодо своєї назви. Ну якщо люди не мають бажання висловитись, ми змушені 

будемо вносити свої рекомендації Верховній Раді України. 

Тоді, шановні колеги, значить по Кіровограду, ви всі знаєте, ситуації 

нагадувати вам не буду, єдине що можу вам сказати, що надійшов лист до нас 

від виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з додатком  рішенням 

другої сесії Кіровоградської міської ради, вони вирішили звернутися до 

Верховної Ради  України із  пропозицією відтермінувати  перейменування 

міста Кіровограда шляхом внесення  відповідних  змін в законодавство   до 

прийняття Закону України  про місцевий референдум або в будь-який інший 

спосіб.  Вони вирішили повідомити Верховну Раду України  та Комітет 

Верховної Ради  з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування про незгоду Кіровоградської  міської ради з 

рішенням комітету. Добре, ми прийняли це до відома. Направити дане рішення 

до Верховної Ради України  і так далі. 

У мене пропозиція  наступна по Кіровограду. Там є така  не зовсім 

здорова ситуація з цього приводу. Я би рекомендував комітету  зробити 

наступним чином. У нас є  рішення рекомендувати  назву  Інгульськ. І я 

вважаю, що ми  діяли у повній відповідності за Законом, рекомендуючи цю 

назву. Оскільки нам на той момент сесія міської ради надала  7 назв  і у тому 

числі  Інгульськ,  а Інститут національної пам'яті надав одну  назву, а відтак, 

наклавши одне на друге, ми отримали  єдиний можливий результат, який ми 

підтримали.  

Єдине що, я  би запропонував комітету, я знаю, тут є  представники, 

можливо надамо їм слово, але так дуже коротко, щоб  просто проінформувати 

нас про ситуацію, яка склалася. Я  не буду вносити пропозицію змінювати 

рішення комітету, але я запропоную комітету  остаточно визначитись з цього 

питання на засіданні  15 лютого. Тому, на жаль, жодних законодавчих 

ініціатив щодо внесення змін до Закону про декомунізацію у відношенні 

одного чи декількох населених пунктів не поступало. На жаль, знов-таки або 

на щастя цим законом встановлені присічні строки, до яких Верховна Рада  має  
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прийняти своє рішення, це  21 лютого цього року. А відтак комітет 

зобов'язаний для того, щоб виконати свої  конституційні  функції  і 

повноваження  зобов'язання  до  цього   числа подати до Верховної Ради   свою  

позицію   і пропозицію.   

Тому, будь ласка,   представники   Кіровограда. Але якщо можна,  

конкретно і недовго. Дякую. 

 

САІНСУС О.Д. Буквально одну хвилину. Саінсус Олександр 

Дмитрович,  я почесний громадянин міста  Кіровограда. І Чорний у нас 

Олександр Васильович, це зав кафедри історії України Національного 

інституту, вибачте, університету імені Винниченка, педуніверситету і член 

виконкому Кіровоградської міської ради. 

Я вдячний за те, що ми маємо можливість присутні бути у вас, рішення, 

як кажуть, ради, міської ради направлено. Єдине про що, до вас, Сергій 

Володимирович, ми привезли матеріали членам комітету, роздати і будемо 

вдячні, якщо ми і поприсутнюємо на комітеті 15 числа о 14 годині. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає жодних проблем і питань, єдине що, я просто… 

Може ще хтось … Ні? 

 

САІНСУС О.Д. Ну щоб не заважати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає… 

Ви знаєте, я не бачу жодних проблем, у нас абсолютно відкритий 

комітет, ми ніколи не перешкоджаємо нікому бути присутніми, тим більше по 

такому резонансному питанню. Будь ласка, будьте присутні 15 числа. Єдине 

що, я звертаю вашу увагу, що навіть в цьому своєму рішенні Кіровоградська 

міська рада не написала жодного слова про зміну або скасування свого 

попереднього рішення про надання нам семи назв. Тому навіть за станом на 
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сьогодні, навіть формально діє попереднє рішення, яким ви рекомендували 7 

назв, а від так ми в праві були обрати будь-яке… 

 

САІНСУС О.Д. Зрозуміло, зауваження зрозуміло. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це не зауваження, це констатація факту. 

 

САІНСУС О.Д. Ну це є питання дуже суттєве. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але єдине що, просто на скільки відбувалися у нас 

дискусії в комітеті, просто проінформую вас, у членів комітету було 

категоричне несприйняття назви Єлисаветград як такого, що по суті в період 

військової агресії Російської Федерації пов'язано з якимось імперським 

минулим. Тому коли ми говоримо про Єлисаветград, то у нас були окремі 

думки в комітеті з цього приводу, були окремі думки, але переважна більшість 

членів комітету тоді визначилась, що Єлисаветград, на жаль чи на щастя, є 

неприйнятною назвою саме з цих міркувань. Тому от така є ситуація. 

Чекаємо вас 15-го числа, якщо у вас будуть якісь зміни в рішеннях ради, 

будь ласка, повідомте нас про це заздалегідь. Ми абсолютно відкриті для 

діалогу, для того, щоб знайти ту назву, яка була б прийнятна для громади, але 

яка б не, в ці тяжкі для України часи, все-таки не провокувало якісь от такі 

настрої, які не зовсім будуть зрозумілі. І при цьому я звертаю вашу увагу, що 

рішення комітету носить рекомендаційний характер, визначатися буде сесійна 

зала Верховної Ради України. 

Будь ласка, Олена Петрівна Бойко. 

 

САІНСУС О.Д. Ну, то ми згідно цього і визначилися, оте друге рішення, 

яке відтермінувати рішення це. 
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БОЙКО О.П. Шановні колеги, на минулому засіданні були представники 

– наші колеги народні депутати від Кіровограду. І вони теж просили 

відтермінувати це питання, посилаючись на те, що все ж таки треба проводити 

місцевий референдум. То я до відома просто ще раз хочу вам озвучили, колеги. 

Ви чуєте взагалі, так? 

 

САІНСУС О.Д. Так. 

 

БОЙКО О.П. …що ваше прохання відтермінувати до прийняття Закону 

"Про місцевий референдум" є трохи некоректним. Це перше. 

Друге. з прямих форм демократії, які могли б допомогти у вирішенні 

питання і бути легітимними, є таке поняття, як "громадське слухання". Тобто 

до того часу, як прийме рішення остаточно, там, до 15 числа, як сказав Сергій 

Володимирович, у вас є можливість звернутися до такої форми демократії, як 

громадські слухання, або, там, через місцеві ініціативи, або що записано у вас 

саме в статуті щодо форм прямої демократії. І це буде легітимною підставою 

для того, щоб ми могли прийняти рішення. Але такі громадські слухання 

мають бути репрезентативними, тобто ми маємо розуміти, що це думка 

громадян відповідної території по кількості жителів, населення, тобто 

відповідно щоб було легітимно. 

 

САІНСУС О.Д. Ну, 25 жовтня минулого року були проведені такі 

слухання. Громадські слухання визначилися, матеріали ми вам додали до 

цього, вивчите і дасте свою думку і свої зауваження до наших матеріалів. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. 

Тому це питання буде обговорено і остаточно вирішено 15 лютого на 

засіданні комітету. І у нас є друге питання. У нас уже є два проекти постанови 
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щодо міста дніпропетровська. Я бачу колега Денисенко – один із авторів 

одного із законопроектів тут. Будь ласка, вам слово. 

 

ДЕНИСЕНКО. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Червона кнопка. 

 

ДЕНИСЕНКО. А?! Перепрошую.  

У зв'язку із тим, що Дніпропетровська міська рада  у визначний законом 

тримісячний термін не подала своїх пропозицій щодо перейменування міста, 

власне, і виникла необхідність підготовки такого проекту постанови. Що 

стосується концепції перейменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро, 

яке передбачає цей проект постанови, автором якого я є. По суті, відбулася 

протягом останніх десятиліть в місті Дніпропетровську така стихійна народна 

декомунізація в плані місцевої топоніміки, вона, передусім, торкнулася назва 

міста Дніпропетровськ. Вже є усталена практика як в самому 

Дніпропетровську, так і в Україні в цілому скорочено за назвою ріки, 

використовуючи, скажімо так, декомунізований фрагмент попередньої 

радянської назви, називати місто Дніпропетровськ в українській традиції 

Дніпром і в російській традиції –  просто Днепр.  

Тобто на сьогоднішній день від Верховної Ради залежить просто 

зафіксувати те, що, по суті, відбулося за таким стихійним, але цілком 

зафіксованим в топоніміці і в історичній традиції волевиявленням як 

мешканців територіальної громади Дніпропетровська, так і українців, 

громадян України в цілому.  

Хочу наголосити на тому, що альтернативний проект, який сьогодні 

зареєстрований паном Вілкулом, він виходить із спроби підміни понять, коли 

перетлумачення – зміна етимологічних підходів у тлумаченні назви видається 

за перейменування. На сьогоднішній день це зміна етимології не означає 

перейменування, не означає зміни назви. Строго кажучи, виконуючи дух і 
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букву Закону про декомунізацію, коротко кажучи, і Закону про географічні 

назви, цілком слушно і доречно перейменувати місто на "Дніпро". Наскільки 

мені відомо, подібна позиція близька, зрозуміла і підтримується основною 

експертною установою: Інститутом національної пам'яті. 

Є в місті Дніпропетровськ, поза всяким сумнівом, і інші думки щодо 

назви міста. Вони не кодифіковані, не представлені в жодних проектах 

постанов. Тим не менше, існує історична назва доби Української Народної 

Республіки "Січеслав", і вона, поза всяким сумнівом, присутня і в громадській 

думці, і в експертних середовищах. Тим не менше, для того щоб мінімізувати, 

знаєте, процес узгодження, для того щоб знизити критичний накал 

пристрастей, назва "Дніпро" видається не тільки такою, що вже пройшла 

випробування часом, але й компромісною, прийнятною для більшості 

територіальної громади міста, і політичних, і експертних середовищ. 

Хоча моя особиста думка, я вам хочу сказати, як людини з історичною 

освітою, що, якби ми мали запас міцності довіри громади до Верховної Ради, 

якби ми мали час для пропрацювання цих рішень, можливо назва "Січеслав" 

була би і ідеологічно, і історично обґрунтованою і перспективною. Тим не 

менше, на сьогоднішній день – це моє глибоке переконання, - якщо ми не 

хочемо створювати ідеологічних і політичних баталій, треба, виконуючи 

Закон про декомунізацію, обійтися таким народним скороченням назви, 

шляхом найменшого спротиву, "Дніпро". А в перспективі – це моя думка, і я 

звертаюся до членів профільного комітету і представників Інституту 

національної пам'яті, - можливо, область нашу перейменувати на 

"Січеславську", враховуючи, що більшість запорізьких січей знаходилися саме 

на території сучасної Дніпропетровщини.  

Дякую. У мене все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо. От так це в одному область так, а місто так 

і от… 
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ДЕНИСЕНКО У нас є, до речі, прецедент: Луцький – Волинська область. 

Ужгород і Закарпатська область, тобто це цілком відповідає українській 

традиції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідає, відповідає українській традиції, якщо мати 

два замість одного це добра українське  традиція.  

Колеги, я мушу вас  поінформувати, що комітет отримав  рішення сесії 

Дніпропетровської міської ради сьомого скликання, в тому числі  погоджену, 

підписану  міським головою Дніпропетровська, схвалити звернення щодо 

збереження найменування  міста Дніпропетровськ, змінивши етимологію. 

І у нас є другий проект постанови, який уже згадувався це проект 

Постанови Верховної Ради України про збереження найменування міста 

Дніпропетровськ Дніпропетровської області щодо зміни етимології 

найменування  міста визначеного найменування Дніпропетровськ за назвою 

ріки Дніпро та на честь Святого Апостола Петра, автор – народний депутат.  

А я би хотів звернутися з цього приводу до Інституту національної 

пам'яті, я чесно кажучи, не зовсім розумію логіку, коли  ми назву зберігаємо, 

а змінюємо етимологію. Ну, як можна змінити етимологію, яка вже історично  

існує і є сталою.  

Так, будь ласка. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Дякую. 

У першу чергу закон передбачає перейменування, ніяке  

перетлумачення, яка етимологія, чи як сказала, одна  з обранець міської ради 

інтимологія цієї назви немає нічого спільного з виконанням цього  закону.  

Відповідно, до нас зверталися, маємо численні звернення місцевих 

громадських організацій з Дніпропетровська, різні назви пропонувалися серед 

них  три домінуючі назви: це назва Дніпро, це назва Січеслав, це назва Кодак 

за  старою  козацькою  фортецією, яка містилася поруч. Зважаючи на, власне, 

ситуацію, в першу чергу політичну ситуацію в місті,  ми вважаємо за доцільне 
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підтримати якраз назву Дніпро, яка викличе, справді, найменший спротив, і 

яка   справді використовується в побуті як назва серед мешканців  цього міста. 

Переконаний, що це  буде найкращий вихід з цієї ситуації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер, буде дуже добре, буде місто імені  футбольного 

клубу.  

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Юрий Береза сегодня  по другому рассуждал: в 

честь полка "Днепр-1".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді повинно бути "Дніпро-1" і область Дніпроперша. 

Ну, за логікою. Колеги, хто хоче висловитися з цього приводу? 

 

_______________. Підтримати позицію Інституту національної 

пам'яті… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Я би зробив наступним чином, я би, я би 

запропонував варіант наступний, все одно ми це питання будемо остаточно 

вирішувати 15 числа. От, ми, я би запропонував обмінятися думками, хто  хоче 

висловитися, на цьому підвести риску. Потім я би рекомендував, що я підпишу 

листа на них, проінформую про наше попереднє рішення. Якщо у них є якесь 

бачення, щоб ми отримали від них до 15 числа якийсь зворотній зв'язок і, вже 

враховуючи всі, так би мовити, можливості, приймали виважене рішення, ну, 

все-таки мільйонне місто і щоб у нас потім не було з цим якихось 

непорозумінь. Я їх поінформую тоді в листі про те, що у нас є отакі два проекти 

постанови, що є отака позиція Інституту національної пам'яті, що ми це 

питання обговорили, що, в принципі, під час обговорення вийшли на те, що 

найбільш компромісним є варіант Дніпро і, але рішення комітету іще немає. 

Тобто от приблизно в такому сенсі ми підготуємо тоді листа від імені комітету 

і якнайшвидше тоді надішлемо його в Дніпропетровську міську раду, а 
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остаточне рішення приймемо на засіданні 15 числа. Є згода на такий розвиток 

подій? 

Все. Тоді, секретаріат, готуємо листа так, щоб ми, я сьогодні його 

підписав і щоб воно вже сьогодні пішло, і просимо міську раду 

Дніпропетровська надати свою позицію нам до, ну, умовно кажучи, до 13-го 

числа, щоб ми його отримали заздалегідь. Да. Тоді ми завершили обговорення 

питання про перейменування. 

І на прохання Олексія Олексійовича Гончаренка ми переходимо до 

розгляду питання номер 9.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні. Дев'яте питання – про  обговорення  проект 

Постанови Верховної Ради України про проведення в квітні 2016 року 

парламентських слухань на тему: "Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово 

окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

проблемні питання, шляхи, методи та спроби". Слово має секретар комітету 

Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Уважаемые коллеги, наш комитет уже 

инициировал и проводил комитетские слушания по этому вопросу в мае 

месяце прошлого года и эти слушания были, на самом деле, как дальше 

показала жизнь, абсолютно актуальными. Мы и давали предложения по 

итогам слушаний: отменить Закон о свободной экономической зоне "Крым", 

остановить торговлю с оккупированной территорией, в общем, все то, что 

потом, в дальнейшем нашло свое отражение… уважаемые друзья, все то, что 

потом нашло свое отражение во время громадської блокади Криму и ее 

результатах, когда Кабинет Министров соответствующее решение принял. 

Сегодня парадоксально, что до сих пор, не смотря на то, что уже скоро 

будет два года с момента оккупации территории Автономной Республики 
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Крым и города Севастополя, до сих пор парламент не провел парламентских 

слушаний на эту тему, вообще ни разу. Это, честно говоря, очень странно и 

совершенно неправильно. 

Поэтому есть инициатива нашего комитета, я думаю, абсолютно 

правильная. И я прошу вас, коллеги, поддержать проект Постановления про 

проведення парламентських слухань на тему: "Стратегія реінтеграції у 

Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи", - і 

призначити її на 13 квітня 2016 року, це середа, це звичайний день для 

проведення парламентських слухань. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович. Я вважаю, що це 

питання є вкрай важливим, нам треба його підтримати. Єдине що, з точки зору 

інформування членів комітету, можу зазначити, що у нас уже призначені 

парламентські слухання на 06.04.2016 року: "Розвиток туристичної індустрії 

як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості 

України". 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. 13-е ж не зайняте? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема питань, я просто інформую колег, що у нас уже 

одні парламентські слухання призначені рішенням Верховної Ради України на 

06.04. Я за те, щоб проводити 13 числа, просто інформаційно… 

Немає заперечень, колеги? Я думаю, що, в крайньому випадку, десь 

обговорюючи ці питання, Олексій Олексійович зможе там… 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Ні, просто я скажу, чому далі нема куди, бо 20-е – 

це буде під час сесії ПАРЄ, в яку входить і голова комітету, і пан Мустафа 

Джемілєв, без якого це буде неправильно проводити, ні я як один з ініціаторів 

і голова міжпарламентської групи "Крим", тобто багато людей, які 
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безпосередньо з цим пов'язані. І там будемо також піднімати питання Криму. 

Тому прохання саме на 13 квітня призначити. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, будемо рекомендувати Верховній Раді, Верховна 

Рада буде визначатися. 

Хто за те, щоб підтримати проект Постанови про призначення 

парламентських слухань на тему "Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: 

проблемні питання, шляхи, методи та способи", хто за таке рішення, прошу 

проголосувати. Дякую, колеги. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. У 

нас… Да. 

 

_______________. У мене от… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Микола Трихимович. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Я поки що кажу, що не вхожу.  

Я от повертаюся до минулого питання, правда немає вже автора. Для 

того, щоб не було футбольний клуб, можливо, назву не "Дніпро", а 

"Дніпровськ", подумати. Дніпро – "Дніпро" чи "Дніпровськ". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Насправді, да, насправді логіка в тому, що люди і так і 

так кажуть "Днепр", "Днепр" він "Днепр" і "Днепр", тому зараз їх… 

 

ФЕДОРУК М.Т. Все, я знімаю просто…  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 100 процентів. 

 

ФЕДОРУК М.Т.  Хорошо, все, я знімаю. 
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(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми переходимо до 10-го питання порядку денного, 

про звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за третю сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання. 

Будь ласка, Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. 

Шановні колеги, вам всім розданий проект цього рішення, це технічне 

досить питання, наш комітет досить не погано відпрацював з вересня 2015 по 

лютий 2016 року, ми все це фіксуємо і подаємо, як це має бути, до Верховної 

Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Чи є запитання до доповідача? 

Хто за те, щоб затвердити звіт роботи нашого комітету за третю сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання, хто за таке рішення, прошу 

голосувати. 

Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. 

Ми вичерпали це питання порядку денного. 

Переходимо до 11-е питання, того питання, яке у нас іде під 11-м 

номером, про календарний план проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, 

та його підкомітетів на період четвертої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання, лютий-липень 16-гороку. 

Будь ласка, Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, як ми маємо підготувати цей 

календарний план. Він підготовлений відповідно до плану роботу Верховної 



26 

 

Ради, який ми з вами затвердили днями, і все враховує це рішення повністю. 

Прошу вас підтримати цей проект рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до доповідача? У нас є проект  рішення 

з цього питання він  вам розданий, якщо немає питань, хто за те, щоб цей 

проект  рішення затвердити за основу. Він складається із чотирьох пунктів, 

затвердити календарний план, який додається головам підкомітетів, скласти 

графіки засідань під комітетів, передбачити певні речі  в календарному  плані 

і контроль за  виконанням покладається на секретаря комітету. 

Хто за те, щоб затвердити цей  проект рішення за основу. Хто –"за"?  

Дякую, колеги. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. Чи є зміни, доповнення до  

цього проекту рішення. Якщо немає, хто за те, щоб його  затвердити  в 

цілому,прошу проголосувати.  Дякую, колеги. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. Ми вичерпали це  питання 

порядку денного. 

Переходимо до питання про пропозиції Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування до порядку 

проекту  денного четвертої сесії Верховної Ради України  восьмого скликання. 

Будь ласка, Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Відповідно до статті 13 Закону України про 

комітети Верховної Ради та статті  21 Регламенту Верховної Ради  України ми 

маємо подані наші пропозиції і затвердити їх до порядку денного поточної 

сесії Верховної Ради. У них ввійшли 23 проекти законодавчих актів це ті, які   

вже прийняті в першому читанні, по яких  наш комітет є  головним. І ми 

пропонуємо не  включати у порядок денний четвертої сесії дев'ять проектів 

законодавчих актів, тому що комітет на своїх засіданнях прийняв рішення за 

наслідками розгляду направити  їх авторам на доопрацювання.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання, колеги, до Олексій Олексійовича. 

Якщо немає, вам роздано  проект рішення комітету з цього питання. Він 

складається  з трьох пунктів затвердити  зазначені пропозиції, доручити 

секретаріату комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного правління Апарату Верховної Ради України. І контроль за 

виконанням покласти на секретаря комітету Олексія Олексійовича 

Гончаренка. 

Якщо немає заперечень, то прошу затвердити цей проект за основу. Хто 

за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. 

 Хто - проти? Немає.  Хто – утримався? Немає. Чи є зміни, доповнення 

до цього проекту рішення. Якщо немає, то прошу затвердити його в цілому. 

Хто за таке рішення, прошу  голосувати. Дякую, колеги.  Хто – проти?  Немає. 

Хто утримався?  Немає.  

Ми переходимо до питання про план роботи  Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та  місцевого самоврядування 

на період   четвертої сесії  Верховної Ради України  восьмого скликання.  

Будь ласка,  Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О.  Відповідно до статей 13-41 Закону України  "Про 

комітети Верховної Ради" ми маємо затвердити  план роботи  комітету на 

період цієї четвертої сесії  Верховної Ради восьмого скликання. Всім вам 

розданий проект цього рішення, який напрацьований нашим секретаріатом. 

Він включає  в себе підготовку  проектів законодавчих актів    на розгляд 

Верховної Ради. І пропоную  вам підтримати цей проект рішення. Також тут є 

питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях комітету,  

виїзних комітетських слуханнях та круглих столах, це  те, що ми вже, там де  

ми вже  прийняли рішення. І питання, які розглядаються комітетом  в порядку  

контролю за  виконанням законів, постанов Верховної Ради власних  рішень. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович. Чи є запитання до 

доповідача? Якщо немає,  вам дійсно розданий проект рішення нашого 

комітету, який складається з двох пунктів: затвердити план роботи  і контроль 

за виконанням покласти  на секретаря комітету. Якщо немає заперечень,  

прошу прийняти цей проект за основу.   

Хто – "за"? Дякую, колеги. Хто – "проти"?  Немає. Хто утримався? 

Немає. Рішення прийняте  одноголосно.   

Чи є зміни і доповнення?  Якщо  немає, то прошу підтримати  цей проект 

рішення в цілому про план роботи нашого комітету.  Хто – "за"?  Дякую. Хто 

– "проти"?  Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийняте  одноголосно.  

Ми вичерпали це питання порядку денного. 

І ми переходимо  до питання, яке у  вас в проекті значиться під номером 

один.  Про проект Закону про внесення змін до  Закону України  "Про місцеве 

самоврядування в  Україні" (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого 

комітету  сільської, селищної, міської  ради і районної у місті ради) 

(реєстраційний номер  2800). Доповідає голова підкомітету Бублик Юрій 

Васильович, незважаючи на те, що у нього весь час падає його табличка.   

 

БУБЛИК Ю.В.   (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Але сьогодні весь час.  

 

БУБЛИК Ю.В.  Дякую, пане Сергію. Шановні колеги,  на наш  комітет  

надійшов Закон України про внесення  змін до  Закону України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (одо порядку та підстав розпуску  виконавчого 

комітету сільської, селищної, міської,  районної у місті ради). Цей 

законопроект  ми опрацювали на підкомітеті. Суб'єктами законодавчої 

ініціативи пропонується внести зміни до Закону України "Про місцеве 

самоврядування" щодо  підстав розпуску виконавчого комітету, а конкретніше 

одна   із підстав – це рішення суду.  
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Головне науково-експертне управління і Асоціація міст України  

категорично не поділяють цієї позиції, оскільки цей законопроект  є 

антиконституційний, тобто він не відповідає Конституції у зв'язку  з тим, що 

втрачається спадковість  влади, бо виконком розігнати рішенням суду. А хто  

далі буде  працювати?   

І, виходячи з цього, є пропозиція запропонувати  Голові Верховної Ради  

України  проект  Закону України про внесення змін до Закону України  "Про 

місцеве самоврядування в Україні" )щодо порядку і підстав розпуску 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської,  районної у місті ради) 

(реєстраційний номер 2800), поданий народний депутатом України   

Сугонякою,  повернути суб'єкту права законодавчої  ініціативи без його 

включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засідання 

Верховної Ради України, як такий, що суперечить положенням  Конституції на 

підставі  частини першої  пункту  першого  частини  другої статті 94 

Регламенту Верховної Ради  України. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Колеги, чи є запитання до Юрія Васильовича? Чи хтось бажає 

висловитись з цього приводу? Чи є інші пропозиції?  Якщо немає, то  була одна 

пропозиція, яка була оголошена, я не буду її повторювати – рекомендувати   

Голові   повернути без включення. 

Хто за таке рішення,  прошу проголосувати. Дякую. Хто – проти?   

Немає.  Хто утримався? Немає.   

На всякий випадок, якщо Голова Верховної Ради  не скористається 

нашою пропозицією,  і  це питання буде включене  до порядку  денного,  я 

пропоную, щоб позицію  відстоював Юрій Васильович Бублик.  

Хто за таке рішення? Дякую.  Хто – проти?  Немає. Хто утримався?  

Немає.  Ми вичерпали питання перше порядку денного. 

Переходимо до  питання, яке значиться у вас в проекті під номером 2.  

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
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щодо персональної матеріальної відповідальності посадових та службових 

осіб органів державної влади та місцевого самоврядування  (реєстраційний 

номер  3309). Автори – група народних депутатів. Доповідає голова 

підкомітету Альона  Іванівна Шкрум. Реєстраційний номер  законопроекту 

3309.  Так. будь ласка. 

 

ШКРУМ А.І. Дякую, колеги. Насправді, ми на підкомітеті  цей  

законопроект  розглядали  10 жовтня,  якщо не помиляюся. Ну тобто це було 

досить давно,  а законопроект перш за все має низку суттєвих зауважень від  

Науково-експертного управління, також від Вищого адміністративного суду, 

який зазначає, що немає достатніх механізмів притягнення саме до 

відповідальності в цьому законопроекті, і існуючі механізми  можуть 

використовуватися  у повному обсязі. Крім того, Асоціація міст України  

висловила  суттєві зауваження. І до цього всього законопроект  вносить зміни 

щодо відповідальності в старий Закон  про державну службу, а не  в той закон, 

який вступає  в дію  з 1 травня, над яким ми з вами так важко працювали. 

Тому пропозиція підкомітету ще тоді, коли  Закон не вступив і дію про 

державну службу і не був прийнятий, була  повернути на доопрацювання, 

враховуючи в тому числі велику кількість суттєвих зауважень по суті, ну і 

внесення змін не  в той  закон, скажімо так. Ця пропозиція  залишається, якщо 

коротко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи є бажання задати питання Альоні Іванівні?  Чи 

хтось би хотів висловитись з цього приводу? Чи є інші пропозиції?  Якось там   

все у нас сьогодні, все швидко. 

Хто за те, щоб підтримати пропозицію Альони Іванівни Шкрум, прошу 

проголосувати.  Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає.  Рішення  

прийняте. 



31 

 

Але на всякий випадок  ми призначаємо доповідача. Альона Іванівна 

прийдеться  вам цю позицію, якщо щось, відстоювати. Хто за таке рішення? 

Дякую. Хто – проти?  Немає.  Хто утримався?  Немає. 

І ми переходимо до розгляду питання  про проект Закону  про внесення 

змін до  статті  59  Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні" 

(щодо поіменних голосувань на засіданнях виконкомів місцевих рад) 

(реєстраційний номер  3554). Доповідає голова підкомітету Юрій Васильович 

Бублик.  

 

БУБЛИК Ю.В.  Шановні колеги, групою авторів, суб'єктів законодавчої 

ініціативи внесений зазначений законопроект, який щойно озвучив пан голова. 

Мова у цьому законопроекті йде про те, що суб'єкти законодавчої  ініціативи  

пропонують  на  законодавчому рівні запровадити реєстрацію і фіксацію щодо 

поіменного голосування на засіданнях в виконкомі місцевих рад. Головне 

науково-експертне управління і Асоціація міст України не поділяють цієї 

позиції, зазначають на тому, що робота в виконкомі проходить відкрито, 

таємні голосування там законом не передбачені, всі вони доступні і 

пропонують цей законопроект повернути, відхилити, да, на підкомітеті ми 

розглядали, пропонують цей законопроект відхилити. 

В кого які будуть думки, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є запитання, по-перше, до Юрія 

Васильовича? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Альона Іванівна Шкрум. 

 

ШКРУМ А.І. Я розумію, що законом передбачено відкриті голосування, 

там рішення приймаються простою більшістю, правильно. Але відомі ж нам 
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випадки і були скарги по таємних голосуваннях, по тому, що не пускали на 

засідання громадськість. 

Тому от у мене питання. Якщо ми це ще раз передбачимо і ще раз 

підтвердимо, чому це, ви думаєте, буде недоцільно? Дякую. 

Скоріше так: чи відомі випадки нам таємного голосування і не допуску 

на засідання громадськості? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Васильович. 

 

БУБЛИК Ю.В.  Дякую, дякую за запитання. 

Виконавчі комітети формуються місцевими радами, виконавчі комітети 

підзвітні місцевим радам, і якщо виконавчий комітет, ну внутрішнім 

документом ухвалено таке рішення, то, будь ласка, можуть фіксувати 

поіменно. Місцева рада може зобов'язати виконавчий комітет фіксувати 

поіменно. Ну тобто це внутрішнє питання і Головне науково-експертне 

управління і Асоціація міст України не вбачають в цьому необхідності. Вони 

наголошують на тому, що це повинен бути комплексний підхід, готується десь 

новий Закон україни "Про місцеве самоврядування"  і там воно десь, це все 

діло буде врегульоване. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже Романович. 

Хто ще? Олена Петрівна, ви хотіли щось сказати. Олена Петрівна. 

 

БОЙКО О.П. Я просто хотіла сказати і підтримати нашу позицію, яку ми 

обговорювали на підкомітеті спільному щодо того, що все ж таки це питання 

внутрішні регламентні, і це має визначатися саме на місцевому рівні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Микола Трохимович. 
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ФЕДОРУК  М.Т. Я взагалі не  бачу  проблеми і не було ніколи проблеми 

в частині поіменного голосування членів виконавчого комітету.  Така 

проблема не існує, тому цей законопроект, з моєї точки зору, він трошки, ну 

надуманий. Взагалі такої проблеми ніде я за стільки років ніде не зустрічав, 

щоб були проблеми… Що стосується ради, ми прийняли рішення, да, це 

правильне питання, ми  прийняли рішення по раді. А виконком – це  не… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Будь ласка,  Олег Романович  Романюк. 

 

РОМАНЮК О.Р.  У мене був такий оптимістичний,  це  у якісних мерів, 

проект, виконкоми є прозорими, де запрошується преса і поіменне  

голосування. Але насправді це, ну  якщо мер і громада  контролює його, то 

може бути. Але я згоден з тим, що ми  не можемо  громаді говорити, як вона 

має  з цим погодитися.  Ми можемо рекомендувати, пропагувати прозорість, 

що зараз є абсолютно через прозору владу і все решта  робиться, але приймати 

окремий законопроект, справді, є зайва регуляція, від якої ми відмовляємося. 

Але я би не казав, що всі рішення виконкомів у всіх містах є  прозорими. Там   

де мер поважає себе, воно  є прозорим, там, де ні, воно є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олена Володимирівна Ледовських.  

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В.  Ми можемо  сьогодні  доручати своїм фракціям у 

місцевих  радах ініціювати питання щодо відкритості  голосувань на 

засіданнях виконкомів, але приймати  вносити зміни ще до  закону і 

контролювати вже настільки по вертикалі всі наші місцеві  ради в умовах   

децентралізації, я вважаю, що це буде недоцільним. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Володимирівна.  Вам добре, у вас є свої 

фракції.  

Будь ласка, пане Любомир.  

 

ЗУБАЧ Л.Л. Загалом ми повинні прагнути до максимальної відкритості, 

у тому числі і в контексті поіменних голосувань.  Але, як на мене, тут більша 

проблема є в частині  нереалістичності цього закону, зокрема  зобов'язання 

публікувати результати поіменного голосування у той самий день на 

офіційному сайті. І це  йде мова не тільки про великі міста, а про села, селища. 

Ну для чого приймати… Да, сайтів нема, про що говорити, електронних систем 

нема. Ну, тобто ми створимо просто штучні труднощі для місцевого 

самоврядування.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. 

У нас є представники Асоціації міст України, Віталій… пробачте, Віктор 

Віталійович. 

 

(?) КРАВЧЕНКО В.В. Дякую, Сергій Володимирович. 

Асоціація також  категорично виступає за те, щоб відхилити даний 

законопроект. Ми вважаємо, що якщо якесь дуже  важливе питання, і якщо є 

потреба то ad hoc можна прийняти рішення, щоб  з цього питання провести там 

поіменне голосування і так далі. А нав'язувати це на законодавчому рівні це не 

є предметом закону. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, у нас така була добра традиція, що з поваги до наших колег ми 

не відхиляємо, а  повертаємо на доопрацювання. Так що… Є інші пропозиції.  

Хто за те, щоб повернути законопроект 3554 авторам на доопрацювання, 

я прошу проголосувати. Дякую, колеги.   

Хто  - проти? Немає. Хто – утримався?  Немає.  
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Про всяк випадок, якщо все-таки автори будуть  наполягати і це питання 

буде включено  до порядку денного, я пропоную, щоб його доповідав… 

позицію комітету  доповідав Юрій Васильович  Бублик з цього питання. 

Хто за таке рішення прошу проголосувати. Дякую.  

Хто – проти?  Немає. Хто – утримався? Немає. 

 

_______________. Сергій Володимирович, я хочу до  вас звернутися, я 

тричі руку піднімав ви мені не надали слово… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачайте… 

 

 ______________. Не надо вибачатися, просто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте-вибачте. 

Ну, насправді… 

 

_______________.  Ну, перепросив пан голова… (Шум у залі)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, хорошо. От, от уже ж… Так я зрозумів. Немає 

питань. Насправді… просто я… Добре. Ну, окей буває всяке. 

Переходимо до  розгляду питання про проект Закону про внесення змін 

до  Закону України "Про статус депутатів  місцевих рад" щодо відкликання 

депутатів  місцевих рад (реєстраційний  номер 3693). Доповідає голова під 

комітету Юрій Васильович Бублик. 

 

БУБЛИК Ю.В. Шановні колеги, до вашої уваги пропонується проект 

закону, який щойно озвучив пан голова. Законопроект має на меті 

врегулювати питання відкликання депутатів місцевих рад як і за народною 

ініціативою, так і за ініціативою партійної організації, яка  висунула цього  

депутата.  
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Відповідно до вимог статті 116 Регламенту  Верховної Ради України  до 

комітету  надійшло 38 пропозицій та поправок до законопроекту  від 11 

народних депутатів України. Аналіз поданих  пропозицій та поправок дає 

змогу умовно поділити їх на три групи: поправки, які редакційно уточнюють 

зміни до Закону "Про статус депутатів місцевих рад", запропоновані 

законопроектом, прийнятим у першому читанні за основу. Інша група 

пропозицій та поправки, яким пропонується змінити механізм відкликання 

депутатів місцевих рад, запровадивши можливість ініціювання і відкликання 

депутата керівним органом партії перед виборцями, при цьому право 

остаточно вирішити питання про відкликання депутата залишається у 

виборців.  

І третя група пропозицій і поправок, які стосуються … спрямовані на 

скасування запропонованих законопроектом ідеї щодо запровадження 

можливості відкликання депутатів місцевих  рад керівними органами партії.  

Крім того, до комітету надійшли листи від Української асоціації органів 

місцевого самоврядування, Асоціації міст України та Львівської міської ради 

щодо принципового несприйняття запропонованих законопроектом змін як 

таких, що суперечать положенням Європейської хартії місцевого 

самоврядування і  призведуть до панування  системи партійної диктатури.  

З огляду на подання значної кількості діаметрально протилежних 

пропозицій та поправок до окремих  статей законопроекту 27 січня 2016 року 

на засіданні комітету було прийняте рішення про створення робочої групи з 

підготовки згаданого законопроекту до другого читання на базі підкомітету з 

питань місцевого самоврядування у складі народних депутатів, членів 

підкомітету. 1 лютого 2016 року ми таке засідання провели, згадана робоча 

група розглянула законопроект на своєму засіданні та всебічно обговоривши 

внесені пропозиції та поправки, вирішила запропонувати комітету 

визначитися щодо двох можливих варіантів висновку за результатами 

розгляду законопроекту.  
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Ну, розглядаючи такий не зовсім гарний законопроект, намагалися ми 

на робочій групі якось максимально його знівелювати тими поправками, але 

получається ще страшніше. Тому, розглянувши всі поправки, робоча група і 

на підкомітеті ухвалила рішення рекомендувати Верховній Раді  України 

проект з реєстраційним номером 3693 за наслідками розгляду у другому 

читанні відхилити. Якщо таке рішення не прийме… не набере необхідну 

кількість голосів у сесійній залі, тоді ми вимушені будемо пройти по цим 

поправкам. Ну, технічно я, пане Сергію, не знаю, як далі бути, тому… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Поправки Вікторії Пташник. 

 

БУБЛИК Ю.В. Да, закон там дуже безобразний і паскудний, і його 

ухвалювати не можна. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Васильович.  

Колеги, просто, на жаль, оскільки цей закон було прийнято за основу, 

оскільки надійшли поправки народних депутатів, ми їх зобов'язані розглянути. 

А потім, що ми будемо рекомендувати парламенту робити, - це друге питання. 

Але ми повинні визначитися по поправках. І це наша пряма робота. 

Да, будь ласка, Альона Іванівна. 

 

ШКРУМ А.І. Ні, я просто хочу ще раз сказати, що, ну, ми дійсно провели 

робочу групу з паном Бубликом, де були присутні автори в тому числі деяких 

поправок, і досить непогано, як я думаю, професійно попрацювали. Тому ми 

готові йти по поправках. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, в нас іншого шляху немає. Ми повинні йти по 

поправках і обговорювати поправки. Ми можемо вийти в будь-яке рішення, 

ми можемо, я не знаю, ми можемо не розглядати поправки, ми можемо 
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залишити редакцію першого читання, рекомендувати відхилити. Але ми 

повинні відреагувати на поправки в якийсь спосіб. 

 

_______________. Сергій Володимирович! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

_______________. Я вважаю, якщо попрацювала комісія – і вважає, що 

поправки все-таки трішки покращують закон, то тоді краще ці поправки 

прийняти. У будь-якому випадку, якщо поправка  краща, ніж тіло основне 

закону, то краще прийняти ці поправки,  бо невідомо, а якщо  проголосує зал… 

да. Чому ми  відкинули ці? 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка,   Олексій Олексійович.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги,  я все розумію, але нащо… Ну 

особисто в мене позиція також голосувати за відхилення цього законопроекту. 

Нащо нам розглядати поправки до законопроекту, яких ну просто всюди 

голосувати ні-ні-ні, чи що розглядати, якщо позиція "ні". Тому у мене  

пропозиція  наступна. (Шум у залі)  

Да, у мене пропозиція наступна.  До прикладу, можна проголосувати, що 

ми не розглядаємо поправки чи залишаємо його в редакції першого читання і 

формулюємо  позицію комітету щодо нього в цілому. І все. І доповідаємо 

позицію в цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми перебуваємо в  період розгляду 

законопроекту в другому читанні. Наші колеги, народні депутати…. Вірніше, 

не так. Закон був прийнятий Верховною Радою України  за основу. Перше.  
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Друге. Наші колеги, народні депутати, скористалися правом 

законодавчої ініціативи і внесли, якщо я не помиляюся, 33 поправки до цього 

законопроекту. Ми як комітет на цій стадії не маємо іншої можливості, крім 

як визначитися по  33  поправках – прийняти їх, відхилити їх, але по кожній 

окремо.  І після цього ми можемо сформулювати будь-яку позицію  комітету 

– відхилити, прийняти, врахувати, не врахувати. У нас просто нема формально 

юрично  іншого шляху. Тому я пропоную цей  шлях пройти і завершити.  

Будь ласка,  Олеже Романовичу.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р.  Шановні колеги, цей законопроект  не з'явився  ні з чого. 

В чинному законодавстві є норма, що через рік після виборів  депутати, які не 

виконують свої функціональні обов'язки, підуть або… є механізм їх 

відкликання, через те. що в країні сталося декілька кричущих випадків, коли 

депутати однієї… які йшли в раду з однією партійною силою, з одними 

лозунгами публічно, у відкритий спосіб, невідомо з яких мотивів, переходили 

в інший, голосуючи за драстичні рішення, партійні організації, які поважають 

себе  запропонували не  чекати рік для того, що не голосувати, ще більше біди  

в Україні і запропонувати Верховній Раді цей законопроект. Він пройшов 

перше читання, тому я пропоную пройти друге читання, зробити найкраще, 

що ми можемо зробити і запропонувати залу вирішити це питання.  А просто 

ігнорувати реальність політичну, яка є в країні  ми не маємо права. Тим більше, 

що  це буде чи станеться через рік, то ми будемо чекати, щоб  проходимці 

нормально сиділи  і робили свою справу за гроші у місцевих радах, я би такого 

не хотів особисто.    

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Так через рік процедура то інша ніж те, що тут 

пропонується  в 3693… 

 

БЕРЕЗЮК О.Р.  Окей, давайте  ми попрацюємо, що вона була та ж сама.  

 



40 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Це зовсім різні речі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я  пропоную не  обговорювати поки 

що зміст. Ви почали при всій повазі до  всіх колег, ви почали обговорювати 

зміст. Я ще раз підкреслюю, ми перебуваємо зараз в стадії розгляду 

законопроекту у другому читанні.  У нас немає  дискреції або  альтернативи у  

поведінці ми зобов'язані пройти всі поправки, визначитись щодо  кожної із них 

і після цього можемо вийти з якимись своїми пропозиціями до Верховної Ради. 

Але ми зараз формально-юридично  повинні пройти всі поправки.  

Будь ласка, Олено Петрівно. 

 

БОЙКО О.П. Не обговорюючи законопроект, дозвольте по процедурі 

запропонувати, якщо є така можливість і є така думка у більшості членів  

комітету одразу поставити питання про відхилення і  не розглядати поправки. 

Це перша пропозиція. 

Якщо така пропозиція не приймається членами комітету я прошу 

дозволу, взагалі, не голосувати, я щодо себе кажу, за жодну поправку як власну 

позицію і просити все ж таки відхилити цей законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Петрівна, ви можете не просити  ні в кого 

дозволу і не голосувати це ваше святе право, дароване вам нашою 

Конституцією і Господом Богом. Тому… 

 

БОЙКО О.П. Прошу вибачення у членів комітету, які працювали над 

законопроектом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, я ще раз підкреслюю, колеги, закон… 

законопроект пробачте, прийнятий Верховною Радою за  основу ми не можемо 

зараз визначатися, що ми хочемо  просити його відхилити. Ми повинні пройти  

всі поправки, дати редакцію залу, але сказати після цього, що комітет  після 
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бурхливих дискусій рекомендує його  відхилити. Але  ми зобов'язані перед тим 

пройти поправки, і крапка.  Нам не дає Регламент можливості, і логіка 

законотворчої роботи нам не дає, на жаль, можливості приймати зараз якихось 

інших рішень. Тому ми можемо найпростішим шляхом: ми можемо зараз всі 

поправки відхилити, це буде достатньо швидко, воно залишиться в першій 

редакції, умовно кажучи, і після цього ми обговоримо висновок, який ми 

будемо презентувати залу. Можливо, це буде висновок відхилити, як так 

відчуваю. Але формально ми скажемо: "Ми пройшли. Поправка перша 

відхилена, друга… Всі поправки відхилені. Все, крапка". А далі зал 

визначається, як вважає за потрібне. 

Олена Володимирівна Ледовських, будь ласка. Пан Река, ви ж не 

піднімаєте руку? Я слідкую за цим. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Сергій Володимирович, що ж ви все сказали… я ж 

казала, що ми більше зараз часу витратили на те, що обговорювали регламент. 

У мене є пропозиція, я підтримую, Сергій Володимирович, давайте 

пройдемося по поправках – і закінчимо роботу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи я правильно розумію, що бажання комітету – 

пройтись формально по поправках, їх всі відхилити і лише обговорити одне 

питання: яку рекомендацію фінальну ми виносимо… 

Да, будь ласка, пан Дехтярчук. Потім – Альона Іванівна. І потім…. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, мені теж не подобається цей 

законопроект, я теж за нього не голосував, але зал вирішив: якщо не знаєш, що 

робити, то діяти потрібно по закону. І повністю тут підтримую Сергія 

Володимировича. 

Інше питання. Знаєте, уявіть собі, що ми відхиляємо – і зал голосує закон 

у цьому формулюванні, яке є зараз, я просто кажу. Тому хотілося б огульно… 

знаєте, якщо нам вдасться його все-таки хоча б трішки покращити тими 
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поправками, а там є і мої правки, які є підтримав, хоча я проти цього закону, 

то, повірте, в цьому буде великий плюс. Бо ймовірність, що буде прийнято 

політичне рішення, яке, може, багато кому зараз не подобається, існує. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Альона Іванівна Шкрум.  

 

ШКРУМ А.І. Колеги, дивіться, я абсолютно відповідально заявляю, що, 

ну, нам всім тут не подобається цей закон. Але ми суттєво дуже покращили 

його на робочій групі або на підкомітеті. І я готова тут доповідати про рішення 

підкомітету по кожній поправці. Просто відхилити всі не можна, бо ми 

залишимо набагато гіршу версію першого читання. Ну, це моя думка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Пане Любомир. І потім – Олексій Олексійович. І підводимо риску, 

напевно. Пан Река - і підводимо риску. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Хотів підтримати думку пана Олександра. Ми в нашому 

українському парламенті не можемо мати гарантії, що раптом цей закон не 

бути прийнятий в другому читанні. Тому тут навіть з точки зору безпеки треба 

максимально цей законопроект покращити і зробити його хоч мінімально 

можливим до прийняття. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я ще раз підкреслюю, це не питання 

обговорення питань безпеки чи небезпеки, є Регламент і ми його повинні 

дотримуватися. У нас завдання, законопроект, який прийнятий за основу 

відпрацювати і підготувати до  другого читання. Подобається нам це закон, не 

подобається? Єдине, де ми висловлюємо свою волю це фінальні  рекомендації. 

Фінальна рекомендація може бути… Олексій Олексійович Гончаренко і 

потім… 
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ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, тоді виконуючи регламент та з  

поваги до наших колег, які працювали над ним  я пропоную ті, у нас є вже 

пропозиції від підкомітету, підтримати  пропозицію від  підкомітету крім тих 

пунктів, у яких вони не визначилися і  винесли це питання на комітет і вже 

розглянути їх, а не просто відхилити всі поправки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Пан Река. 

 

РЕКА А.О. Я думаю, що коло причин як його не розглядати. Ми б же 

розглянули, були б всі поправки і… давайте розглядати. 

 

_______________. Сьогодні просто як...   Генератор мудрих ідей… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він завжди генератор мудрих ідей. Але це тільки  

сьогодні йому кажете. 

Добре, колеги, переходимо до  розгляду поправок. 

Поправка номер один. Вона не розглядається зараз… 

 

_______________. А чому? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз, але все одно це не зупинить нас… Я 

пропоную…  

Я пропоную це питання обговорити в кінці, як висновок як рекомендація 

комітету ми ж все одно будемо затверджувати  рекомендацію комітету, з точки 

зору логіки і здорового глузду. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Уже не обговорюємо… Давайте… (не чути) 

 



44 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, поправка номер два, Пташник. Врахована 

редакційно. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. 

Хто – проти?  

 

_______________. Чекайте вісім голосів треба, будь ласка, руки  

піднімайте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто – "за"? Хто – проти? Немає. Хто – утримався? 

 

_______________. Я не встигаю рахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно.  

 

_______________.   Я не бачила… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти? Немає.  Хто – утримався? Немає. 

Рішення прийнято. Одноголосно. 

3-я поправка,  Олега Ляшка і пана Вовка. Вона відхилена.  Чи є тут 

представники авторів? Так, будь ласка. 

 

_______________. У мне, на жаль,  немає таблиці. Я так думаю,  що це 

мова  йде вище  керівництво… (не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, это помощник Вовка. 

(Ну, Вовк у себя на комитете, мы ж всегда такое разрешаем).  

 

_______________. (Мікрофон вимкнено) Вона стосується, дійсно, …….. 

організації, що висунула кандидата. Так, ми її підтримуємо. Вона стосується і 

вищого керівного органу. Пояснюємо, чому. 
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Враховуючи те, що в нас відповідно до Закону "Про політичні партії" є 

дві статті: 7-а і 8-а, - яка визначає як програму партії, так і статут. Але в кожній 

партії окремо є вищий керівний орган – це збори, з'їзд і таке інше. Тобто в нас 

немає такої, юридичної колізії …………… фактично…….. (Не чути) 

 Тому, можливо, доцільно все-таки зазначати, що це буде вищий 

керівний орган, а це, як правило, є з'їзд. Яка буде точка зору… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

_______________. ……..хоча я вважаю, що це треба вносити зміни уже 

зразу в 10 статтю Закону "Про політичні партії"…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не до нас. Дякую. 

Хто за те, щоб відхилити цю поправку? Дякую, колеги. Хто проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. 

4 поправка, Гусака. У мене велике прохання: якщо десь є представники 

авторів, тут я буду називати номер поправки, просто зголошуйтесь. Бо я всіх 

не знаю, щоб я кожен раз не говорив: "Чи є представники авторів?" Будь ласка, 

чи піднімайте руку, чи голосом обозначайтесь. 

4 поправка, народного Гусака. Врахована. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що-що? 

 

_______________. Гусак. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гусак, вибачте. 

 

_______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, колеги, тут у нас є одне просте питання. Насправді 

це концептуальна зміна закону. Ми це не можемо робити згідно із 116 статтею 

Регламенту. Я розумію бажання всіх це зробити, але є 116 стаття Регламенту. 

Ми не можемо виключати частину, в принципі, заради якої і писався 

законопроект. 116 стаття Регламенту, звиняйте, хай зала визначається в цій 

ситуації. Тому, на жаль, ця поправка не може бути врахована. Вона змінює 

концептуальний зміст закону. 

Тому, хто за те, щоб відхилити поправку Гусака? Ви можете її поставити 

на… Гусака, пробачте. Ви можете її поставити на підтвердження в залі. Як 

визначиться зал, так і буде. 

Хто за те, щоб відхилити поправку Гусака?  

Дякую, колеги. Хто -"проти"?  двоє.  Хто утримався? Один. Рішення 

прийнято.  

5 поправка, Пташник, врахована. Да? Раз, два…. Чотирнадцять.  Хто… 

(Шум у залі) Гусак. 

4 поправка. Переголосовуємо, 4-а. Відхилити у зв'язку із 116-ю статтею 

Регламенту. Хто за таке рішення, прошу голосувати, колеги. Дякую. Рішення 

прийнято.  

5-а. Думаю, не переголосовуємо, хто – проти, хто утримався залишилося 

в тій же редакції, яке було. Просто на прохання секретаря комітету ми провели 

повторне голосування. (Шум у залі)  

5 поправка Пташник. Вона врахована, це знов виключається підпункт 

2… 

 

______________.  Я можу пояснити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. Будь ласка,  Альона Іванівна.  
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ШКРУМ А.І. Ну насправді запропоновано було, що спори щодо 

припинення повноважень депутата вирішуються судом, окрім випадків, 

передбачених цим законом. Ну не можна омежувати спори вирішувати в суді. 

Тому як би на цій фундаментальній ноті  ми відхилили цей пункт. (Шум у залі)  

Будь-які спори може депутат в суді вирішувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але знову-таки, почекайте, тоді тут іде помилка в 

нумерації. Бо мова йде тоді про виключення підпункту третього, наскільки я 

бачу, а не підпункту другого. Підпункт другий – це поправка Гусака. Ми її 

розглянули. Мова йде про підпункт третій. Третій. А написано "підпункт 

другий".  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.   Да. Але підпункту третього, а не  другого. Я для 

всіх. (Загальна дискусія)  

 Колеги! Тобто  ми говоримо лише про ту частину, яка стосується  

заборони в судах. Да. Ну це не конституційна річ абсолютно.  

Хто за те, щоб підтримати врахувати  цю поправку, але мова йде про… 

лише про  норму в частині оскарження в суді.  

6 поправка, Семенуха. Відхилена. 

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто 

– утримався?  

Проти – один. Да, вибачте.  Хто  - утримався?  Один. Дякую. 

7 поправка, Томенка. Відхилена. Хто за таке рішення, прошу 

проголосувати. Дякую. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. 

Восьма поправка, Гусака. Врахована. Дублює редакцію прийняту в 

першому читанні ну, а який сенс тоді нам її голосувати.  
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_______________. Вона дійсно  дублює  редакцію, ми  не знайшли… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А сенс тоді було її внесення, якщо  ця поправка дублює 

редакцію першого  читання.  

 

_______________. Вона внесена, ми зобов'язані… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Окей. Якщо вона дублює слово в слово, то тоді  ми 

підтримаємо редакцію першого читання.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую, колеги. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

Поправка  дев'ята, народного депутата Гусака. Врахована.  

 

_______________. Я перепрошую… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь… 

 

_______________. Все-таки воно не повністю підтримує редакцію 

першого читання, от тут висунута.  

Дивіться, якщо побачите чинну редакцію закону і редакцію прийняту в 

першому читання, то в першому  читанні додається партійною організацією, 

мабуть, треба. Я перепрошую, мабуть, помилився при складенні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто помилився? 

 

_______________. Я  помилився. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На жаль, маємо те, що маємо. 

Так, дев'ята поправка, Гусака. Врахована.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. 
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Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. 

10 поправка,  Гусака. Врахована.  

Хто за таке рішення, прошу  голосувати. Дякую. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

11 поправка, Томенка врахо…Томенка і Гусака. Врахована.   

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую.  

Хто  - проти?  Немає. Хто – утримався? Немає.  

12 поправка, Пташник та  інших. Відхилена. 

Хто за таке рішення, прошу голосувати, колеги. Дякую.  

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

13-а, Ляшко-Вовк. Відхилена.  

Будь ласка.  

 

_______________.  (Не чути, мікрофон вимкнено. Загальна дискусія)                                                                                                                                   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, колеги, Які є думки? Да, Альона Іванівна, будь 

ласка.  

 

ШКРУМ А.І. Ну, у нас, насправді,  три варіанти було на підкомітетів. 

Перше – виключати депутата за невідповідність його діяльності основним 

принципам (положенням) його передвиборчої програми, основним принципам 

та положенням статуту пратії або меті, дільяності та завданню партії.  

Ну, оскільки статут – це внутрішня річ, а мета і завдання діяльності для 

мене особисто, ну, я не впевнена, як це можна буде перевіряти, то ми 

визначили, що тільки відповідність практичної діяльності основним 

принципам (положенням) його передвиборчої програми. 

 

_______________. Тільки дурак не міняє думки своєї.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А як казав Іван Михайлович Салій: "А я й не міняв!" 

Це ж класичний (Сміх) … Він… Кожен… "тільки дурак не міняє" – "а я й не 

міняв!"  

Колеги, поправка відхилена, поправка носить редакційний характер, 

вона відхилена. Колеги можуть поставити її на підтвердження в залі, якщо …  

Да, будь ласка, Олеже Романовичу!  

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Всі йдуть зараз у політику і у владу згідно партійним 

спискам, тому що ми будуємо політичну систему країни. А виявляється, як ми 

приходимо у владу, тоді власні інтереси і бажання. Слухайте, це – корупція 

чистої води!  

Якщо є…  Є подвійна відповідальність – особиста відповідальність і 

партійна відповідальність. А те, коли "ви, хлопці грайте. А ми вам: не бійтеся".  

Так бути не може. Це є абсолютно комерційна позиція. Давайте 

відмінимо… (Шум у залі)  Це друге питання, це вже партія, вона…  Розумієте, 

дуже добре хтось сказав: "Ну ми ж не знаєм всіх прізвищ злочинців  і  добрих 

справ, які були в тих чи інших партіях". Але ми бачимо,  якщо партія хоче 

бачити себе творцем держави на довгу перспективу, то вона буде дорожити 

своїм ім'ям. А  ми зараз говоримо, що це комерційний підхід. Це комерційний 

підхід до  партійного будівництва. І він зараз  перемагає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олеже Романовичу.  

Юрій Васильович Бублик. 

 

БУБЛИК Ю.В. Пане Олеже, ваша позиція була б слушна і мала б місце, 

якби наші партії в Україні  мали хоч елементарні  засади демократичності і 

будувалися знизу, чого у нас немає. У нас всі партії ну не так будуються. І 

якщо ця норма буде  запроваджена, ми поставимо жирний хрест на місцевому 

самоврядуванні.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну це залежить, яка партія.  

Олексій Олексійович Гончаренко. Потім  Олег Романович Березюк. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую.  

Ну ви кажете, це комерційний підхід, а  я кажу, що те, що тут 

пропонується, це диктатур ний підхід. Люди головували, а люди голосували 

також і за конкретну людину, і так, партія… не лише за партію. І саме так 

партія отримала голоси. А потім, коли люди вже визначилися зі своїм вибором, 

це їхнє рішення.  

Тут партія каже: "Ви знаєте, ми помилилися, ми хочемо людину 

забрати". Не має права партія це зробити, вже вибір людей зроблений, вже 

результати підведені, і так не можна робити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Олеже Романович Березюк.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Ви справді… Добра репліка була  головою, це залежить 

від  партії. Або ми будуємо  партію, яка є комерційним проектом, і таких партій 

у нас багато. І тоді якісні люди там не цінуються, і ми.. не можна це брати по 

власному досвіду. Або буває, що по дорозі людина змінює політичні 

вподобання, ідеологічні  принципи і має ідеологічні розбіжності. Тоді ця 

людина, якщо вона буде потрібна суспільству,  вона каже чесно: "Я не бачу 

більше себе в ідеологічній платформі тої чи іншої партії. Виходжу з 

депутатського корпусу. Приймаю іншу позицію і заходжу знову". Це 

правильно і чесно, коли є ідеологічна розбіжність. А так, це зовсім 

неправильно і нечесно.  

Тому я за ідеологічно-партійний підхід. І якщо ви називаєте це 

диктатурою, то хай буде це диктатура справжньої ідеології, демократичної. 

 

_______________. (Не чути) 



52 

 

  

БЕРЕЗЮК О.Р. Послухайте, це ваш досвід, це ваш досвід в ваших 

проектах. Ми зараз говоримо кожен про свій досвід. Досвід комерційного 

проекту, партійного, – там є диктатура грошей і диктатура лідерів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олеже Романович. 

Альона Іванівна Шкрум. 

 

ШКРУМ А.І. Останнє, колеги. Тоді ми можемо просто подивитися ще 

раз 12 правку. І тут є важливий запобіжник, тому що буває, що не тільки там 

кандидати і депутати змінюють свою думку і зраджують інтересам,  а в тому 

числі партії змінюють свою думку. Тоді треба запобіжник, що це положення 

не застосовується, якщо партією було внесені зміни до статуту чи програми 

діяльності вже після виборів. Оце якраз правка Пташник, Климпуш-Цинцадзе, 

Дехтярчука. Можемо її переглянути, колеги. Дякую. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. От наприклад… Можна ще, пане голово? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Ми ж з вами змінили в процесі прийняття рішень 

правила прийняття рішень щодо Конституції? Хто з нас злочинець?  

(Шум у залі) 

  

БЕРЕЗЮК О.Р. Не голосували… 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, насправді це… ну, ми знову… ми пішли в 

глибинні ідеологічні дискусії. Це справедлива дискусія, яка має місце: що 
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первинно: позиція людини чи все-таки позиція партії як інституції. До цього 

можна ставитися по-різному, виходячи із різних досвідів і всього іншого. 

Тому я би пропонував повернутися до практичних речей: до поправок. 

Можливо, ми… Я пропоную іти все-таки за тою логікою, про яку ми говорили: 

іти по тих пропозиціях, які у нас зробила підгрупа. Нам запропонували це 

відхилити, в залі можна поставити на підтвердження – і отримати позицію 

сесійної зали. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. …суттєво змінює закон, пане голово.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У даному випадку тут не є суттєва зміна – тут є 

скоріше більш технічно, тому що в тій редакції, в якій воно було, мова йде про 

те, що підставою для виключення є невідповідність практичної діяльності 

депутата місцевої ради, меті діяльності та завданням партії, закріпленим в 

статуті. Вони пропонують трішки ширший перелік документів додати. Це 

технічна річ. Насправді, якби тут не було ідеологічної дискусії, я б 

запропонував підтримати, тому що формально це правильно. Якщо вже йдем 

ми в законі в цій логіці, то зрозуміло, що засадничі речі партійні закладені в 

програмі, а не в статуті. Ну, в статуті просто концептуально, а в програмі більш 

ширше. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Але в статуті написано, що членом партії тієї, тієї… 

може бути… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто підтримує програму. 

Будь ласка, Микола Трохимович. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Колеги, програма партії може змінюватися. Наприклад, 

програма партії, от вашої партії: коли партія була в коаліції – одна, коли вона 
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вийшла з коаліції – зовсім інша. І програма змінюється. Що повинні робити 

депутати міської ради, чи районної ради, чи… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колебаться вместе с генеральной линией партии. 

Колеги, ми йдемо концептуально по пропозиціях комітету. Тому була 

пропозиція – відхилити. Хто за таке рішення… Пане Река. Вибачте. 

 

РЕКА А.О. Ні, я хотів сказати ту поправку, про яку говорила Альона. 

Ніколи в партії не буде прогресу, якщо я, член партії, не буду впливати на всю 

партію своїми пропозиціями, і вони будуть… 

Інша справа, коли вже прийняли статут. Він може мінятися, статут, 

програма двічі на рік може мінятися. І я не виконую її, цієї програми – значить, 

я не член цієї партії. Тут отак якось треба розглядати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто за те, щоб відхилити 13 поправку, прошу проголосувати, колеги. 

Дякую. Хто проти? Один. Хто утримався? 

А давайте проголосуємо ще раз "за", тому що, якщо у нас рішення немає, 

ми будемо виносити це на розсуд залу. Хто за те, щоб відхилити 13 поправку? 

Раз, два… Пробачте, треба теж… Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять. Все. Рішення прийнято. 

14-а. Врахована частково. Хто за таке рішення, прошу голосувати. 

Поправка Левченка. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. 

15 поправка, Семенухи. Відхилена. Хто за таке рішення, прошу 

голосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Є? Проти? Двоє проти. 

Хто утримався? Немає.  

16-а поправка Левченка врахована.  

А що така "підпункт три пункту  три"? Щоб у нас знову не було 

якихось… Ні, ні, ні.   
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Ну це ми знову концептуальні засади  змінюємо, люди. Ну    це… ми не 

можемо цього робити. Давайте ми будемо формалістами, хай зала 

визначається, як визначиться зала. Вони ж пропонують  виключити цілу купу 

пунктів, що неможливо в цій ситуації. Ну… ну підпункт три, а там же ж 

підпункт три говорить  ще про два пункти, які внесені у нас були в першому 

читанні. Ми можемо вносити в них зміни. Ми не можемо виключати 

концептуальні засадничі… Ми не можемо міняти концепцію під час розгляду 

в другому читанні, це 116-а стаття  Регламенту, вибачайте.  Хай зала 

визначається. Тому я пропоную відхилити поправку 16-у Левченка.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати.  Дякую, колеги.   Хто – проти? 

немає. Хто… Один, два. Хто утримався?  Немає. Рішення прийнято.  

17-а,  Ляшко, Вовк, відхилена. Будь ласка.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Дякую.  

Альона Іванівна. 

 

ШКРУМ А.І. Колеги, ну зараз у нас… так, зараз у нас виключення його 

з фракції за невиконання  рішень фракції, у тому числі щодо солідарного 

голосування. Пропонується  в тому числі за невиконання рішень фракції та 

керівних органів політичної партії.  Ну, чесно, це на розсуд або залу, або 

комітету. Я думаю, що ми всі розуміємо… (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція відхилити. Хто за таке рішення, прошу 

голосувати. Дякую, колеги. 

Хто – проти? Немає.  Хто – утримався? Немає.  

18 поправка, Гусака. Врахована.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  
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19 поправка, Пташник. Врахована.  

 

_______________.  Це прибирає…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так-так,  хто за таке рішення, прошу  проголосувати. 

Дякую. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

20 поправка, Гусака. Врахована частково.  

Хто за таке рішення, прошу  голосувати. Дякую.  

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

21-а, Гусака. Відхилена.  

Хто за таке рішення, прошу   голосувати. Дякую. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

22-а, Пташник. Врахована редакційно.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати.  Дякую. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

23-я, Левченко. Врахована частково. 

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую.  

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.   

24-а, Семенуха. Врахована частково. Хто за таке рішення, прошу 

голосувати. Дякую. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

25-а, безіменний народний депутат у мене принаймні так. А чи я це 

правка  25-а?  

 

_______________. Це редакційна комітету, там… 

 

_______________. Це ніби юридична правка. 

 

_______________. Техніко-юридична… 



57 

 

 

_______________. Некоректний запис  нумерації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто є пропозиція підтримати для того, щоб  

систематизувати нумерацію. 

Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Але ми зробимо… Дякую.  

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. 

Ми зробимо простіше, ми ще наприкінці приймемо рішення про те, що 

ми  доручимо секретаріату зробити техніко-юридичні узагальнення всі,  щоб 

воно у нас не було  страшне як  зовсім  вже… 

26-а. 

 

_______________. Повикидайте все… (Сміх)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це знову концептуальні  речі, які  враховувати ми 

не маємо право, ми повинні Пташник відхиляти поправку 26 на підставі 116 

статті Регламенту.  

Хто за таке рішення, прошу проголосувати, колеги. Дякую. 

Хто – проти? Один. Хто утримався? Один. Дякую. Рішення прийнято. 

27-а, Ляшко, Вовк. Відхилена. Знову замість "керівного" пропонують 

"вищий керівний орган". Ну… (Загальна дискусія)  

Ляшко О.В. Але тоді… 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Той орган, який приймає рішення щодо списку, він 

же ж може приймати рішення щодо виключення зі списку. Якщо зараз тільки 

подивитися на те, скільки б рішень таких прийнято було, якщо це буде все 

розглядати центральний орган партії, ну, взагалі… якась дуже складна логіка, 

дуже складна, просто взагалі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, просто… 
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ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Якщо місцевих органів немає, ця партійна 

організація – вона не формує список. Ми ж чого сьогодні… Ну, такі речі – вони 

теж юридично тоді "сплоховали". Тому, якщо не зареєстрована де-юре місцева 

партійна організація, вона не приймає участь в місцевих виборах. Так 

правильно. А якщо сфальшували всі ці речі на місцях, ну, це задача зовсім 

інша. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, відхиляємо? Хто за те, щоб відхилити цю 

поправку, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Немає. 

28-а, Семенуха. Врахована частково. Хто за таке рішення, прошу 

голосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. 

29-а, Левченка. Відхилена. Хто за таке рішення? Дякую. Хто проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. 

30-а, Левченка. Відхилена. Хто за таке рішення? Дякую. Хто проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. 

31-а, Левченка. Відхилена. Хто за таке рішення? Дякую. Хто проти? 

Немає? Хто утримався? Немає. 

32-а, Ляшко, Вовк. Будь ласка. 

 

_______________. (Мікрофон вимкнено) Це було внесено з голосу 

пропозицію народного …… І він запропонував, що обрання поширюється на 

депутатів місцевих рад, обраних на виборах 25 жовтня, які були членами 

політичних партій станом на момент …… реєстрації. Ми пропонуємо 

зробити…(Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Альона Іванівна. Потім Олег 

Романович,  потім Микола Трохимович.  
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ШКРУМ А.І.  Колеги, ну це взагалі неприйнятна ситуація, коли у нас 

закон приймається для конкретних виборів, тільки для конкретних депутатів,   

які обрані на конкретних виборах. Ну це… Я думаю, що наш комітет, який 

стоїть на позиції законності, це прекрасно розуміє. І тут уже неважливо, чи 

вони члени партії, не члени. Ключове – що дія цього закону  поширюється 

тільки на депутатів, обраних 25 жовтня 2015 року, колеги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Зараз Олег Романович. Потім Микола 

Трохимович. Потім Олега Петрівна.  Олег Романович, будь ласка. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. І взагалі справа в тому, що  не члени партії мають право 

на все, що хочуть? Які пройшли за списками партій.  

У нас є піонерська ситуація, колеги. У нас не всі члени партії хочуть 

бути, але є люди, які не є членами партії, ними не будуть, але вони… якісними, 

і будемо завжди їх брати. Але раптом людина по дорозі зійшла, піддалася на 

принади влади і грошей. Що робити з нею? Ні, це не можна  таке  допускати.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Микола Трохимович. Потім – Олега Птерівна.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановні колеги, я хочу якраз знову ж таки 

повернутися… привернути вашу увагу до поправки  народного депутата  

Бурбака.  І хочу нагадати, що запропонована вище ця поправка була внесена 

саме при голосуванні ще при першому читанні. І фракція "Народного фронту" 

проголосувала за цей проект за основу саме з цією поправкою. Тому її 

обов'язково потрібно врахувати. Це однозначно, якщо… можна перевірити 

стенограму. Це однозначно. І тому є пропозиція її врахувати. Це було під 

стенограму. (Шум у залі)  
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 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні… шановні колеги, давайте… Градус 

дискусії понижаємо. Шановні колеги, ця правка була оголошена народним 

депутатом Бурбаком під час презентації цього закону в першому читанні. Цей 

закон було прийнято в першому читанні з урахуванням поправки  Бурбака. 

Тобто вона в тілі, вона є в середині.  

Олена Петрівна Бойко, будь ласка. 

 

БОЙКО О.П. Якраз саме те, що  сказав Микола Трохимович, хотіла 

сказати я, що все ж таки це  тіло закону, а ми просто подавали ще раз правку 

для того, щоб  підтвердити і не загубити. І слава Богу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте, ми поки що  не обговорюємо ваша правка, 

ми обговорюємо поправку Бурбака… 

 

БОЙКО О.П. Максима Юрійовича… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми обговорюємо правку Вовка, Ляшка – 32, бо вони 

просто пов'язані між собою, можемо їх обговорити разом … Але 

проголосувати окремо.  

Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка.    

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Я чесно кажучи, вважаю цей закон бредом, а бред 

на бред, тобто це вже, якщо приймати такий закон, то далі в ньому сказати, що 

але це  не стосується можемо ще  прізвище прописати такого переліку  осіб. 

Це просто вже  виходить, взагалі, за розуміння якогось законодавчого поля. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. 

Єдине… Єдине, що, колеги… давайте  так трошки для  розрядки 

міжнародної напряженности, бо я бачу, що… Я просто шукав, якось 

продивлявся всі титули… от про бред зайшла мова… Я розглядав титули  Кім 
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Чен Іра і в нього був такий офіційний титул, який використовувався з середини 

80-х років, і він звучав так, ну просто, коли згадували, що тут лідери партій, 

руководи… "Любимый руководитель, который полностью олицитворяет 

прекрасный облик, который должен иметь любимый руководитель" (Сміх). 

Оце бред. А все інше це більш-менш… 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Это северокорейский бред… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  32 поправка, Ляшко-Вовк. Відхилити? 

 

_______________. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за таке рішення,  прошу голосувати. Дякую. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. 

33 поправка, Бурбака ми не можемо її  відхиляти вона була оголошена  в 

першому читанні. Я… просто ви зробили помилку подавши її. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Одну хвилиночку, її треба відхилити як поправку, бо 

вона є погана поправка. А в тілі закону залишити. Але тут є поправка у нас 

номер 33: як бред, то бред. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 100 процентов.  

Колеги, хорошо, в мене є пропозиція, відхилити поправку Бурбака в 

зв'язку із тим, що вона була оголошена під час голосування і в першому 

читанні. Тобто вона повинна бути в тілі закону. Да?  

Хто за те, щоб відхилити з таким формулюванням? Дякую. Хто проти? 

Немає… вибачте, один. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято. (Шум у 

залі)  

Да, абсолютно…  
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Колеги, а скільки… Я ще раз підкреслю, ця поправка була двічі чи тричі 

оголошена різними людьми, у тому числі, я коли доповідав, я її оголошував, 

тому що це була погоджена тоді позиція, що без цієї поправки не було голосів. 

Да, це абсолютно очевидно, що ця поправка була проголосована як така, як 

частина тіла закону, тому треба її вносити в редакцію першого читання і є таке 

оголошення комітету. Це – перше.  

Тепер друге, висновок, який ми робимо. У мене пропозиція наступна. 

(Шум у залі) Ні, зараз… (Шум у залі) Ні, я погоджуюсь.  

У мене є пропозиція наступна, рішення комітету сформулювати в 

наступний спосіб, що після розгляду комітет рекомендує відхилити це. Але 

якщо не буде відхилено, то проголосувати в редакції, запропонованій 

комітетом. Ну, у нас інших варіантів немає. Так? Да? Є інші пропозиції? Пане 

Любомире, будь ласка.  

 

ЗУБАЧ Л.Л. Я перепрошую, я просив би колег повернутися до поправки 

11, я просто не звернув увагу.  

Хочу звернути увагу, що ми проголосували, фактично, врахували 

поправку, яка передбачає як підстави для відкликання депутата, 

невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним 

принципам і положенням його передвиборної програми.  

Справа в тому, що Закон "Про місцеві вибори", він не передбачає як 

документ, який подається для реєстрації, передвиборної програми ні 

кандидата, ні партії…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую…  

 

ЗУБАЧ Л.Л. То ми, фактично, взагалі унеможливлюємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую!  

Я пропоную повернутися до 11-ї поправки і відхилити її.  
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Хто за те, щоб повернутися до розгляду цього питання? Хто проти? 

Немає, Хто утримався? Немає.  

Хто за  те, щоб відхилити 11-у поправку. Дякую. Хто проти? Немає, Хто 

утримався? Немає.  

Дякую, пане Любомире, "за бдительность".  

Тому, колеги, чи є інші пропозиції щодо фінального висновку комітету? 

Олеже Романовичу, ви?  

 

БЕРЕЗЮК О.Р.  Є… підтримати цей  законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо.  

Тобто у нас є дві пропозиції. Пропозиція перша – рекомендувати 

підтримати в другому читанні в редакції комітету. Хто за таке…   

 

_______________. На початку засідання було 15 депутатів. Для 

прийняття рішення треба 8 голосів. Зараз присутніх 13 депутатів, тому треба 

для прийняття рішення 7 голосів. Від якої цифри рахувати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Від присутніх депутатів. Ми ж кворуму не фіксуємо на 

початок засідання, у нас кворум… (Шум у залі) У нас кворум іде впродовж 

засідання. У нас кворум змінюється, бо люди приходять, люди виходять. Це 

не означає, що ми зафіксували 15 і від якоїсь ефемерної цифри рахуємо 

кворум. Да.  

Тому, колеги, хто за те, щоб  рекомендувати Верховній Раді цей  закон 

підтримати в редакції комітету. Прошу голосувати. Три. Хто проти цього 

рішення?  Хто утримався? Дякую.  

Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді як перше рішення 

відхилити. Але якщо воно не буде відхилено, проголосувати в редакції 

комітету. Прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає Хто утримався? 

Немає. Це рішення прийнято одноголосно.  
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Доповідати… Юрій Васильович.  (Шум у залі)  

(Загальна дискусія)  

 

  ______________.  Якщо наполягаєте, я не наполягаю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не наполягаю. Наполягає Олена Володимирівна. Я 

ж… (Шум у залі)  

 

 ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Люди, так не честно. Меня четыре дня 

терроризировали вместе с Ляшко по поводу 3700. 

У мене є пропозиція: это дело передать Сергею Власенку. 

 

_______________. Громадськість підтримує Сергія…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми що, закриваємо  засідання комітету, а?  

Ні, насправді нема питань. Тоді  позицію комітету буду доповідати я з 

цього приводу.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Ми   переходимо до  розділу "Різне" порядку денного. Колеги! Чи ми 

що? Ми не розглядали… Вибачте, вибачте, колеги. Ми не розглянули  7-е, 8-е 

питання. Вибачте. Вибачте.  

Переходимо до питання, яке у нас під номером 7 "Роз'яснення Комітету 

Верховної Ради України з питань державного будівництва регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо процедури набуття повноважень 

сільським (селищним), міським головою. Доповідає  Олена Петрівна Бойко.  

Будь ласка, вибачте, колеги. Да!  

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги, це було розглянуто спільно на наших двох 

підкомітетах.  
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Суть питання у чому? Центральна виборча комісія звернулась до нас 

щодо роз'яснення неточностей щодо реєстрації сільських (селищних), міських 

голів щодо набуття ними повноважень і щодо суміщення.  

Текст роз'яснення вам наданий, я його не буду зачитувати. Скажу тільки 

кілька слів щодо неузгодженостей у законодавстві. Якщо у нас в Законі "Про 

місцеві вибори і про місцеве самоврядування в Україні" чітко визначена 

процедура реєстрації депутатів, тобто спочатку набувається … визначається 

обрання, потім реєстрація, а лише потім повноваження набуваються, то що 

стосується повноважень обраних сільських, селищних, міських голів, тут є 

неузгодженості.  

В чому така неузгодженість? Відповідно до статті 42-ї повноваження 

Закону "Про місцеві вибори і про місцеве самоврядування в Україні" 

повноваження сільського (селищного), міського голови починається з 

моменту оголошення територіальною виборчою комісією на першому 

засіданні, на першій сесії. Після цього  міський, сільський (селищний) голова 

може вже головувати на цій сесії. Натомість пропущена процедура реєстрації 

і випущена взагалі мова про те, що реєстрація повинна бути і передувати, і 

після цього набувати  повноваження. Тому така неузгодженість є. І відповідно 

комітету пропонується надати роз'яснення щодо процедури і щодо 

неможливості, ми підтверджуємо, неможливості суміщення посад, тому що це 

теж чітко визначено Законом про місцеве самоврядування. Натомість на 

наших підкомітетах ми вирішили бути ініціаторам законопроекту щодо 

внесення змін до Закону про місцеве самоврядування, про місцеві вибори і про 

Центральну виборчу комісію щодо внормування цього питання.  

На цей час обговорення триває. Експерти подивляться цей законопроект. 

І якщо ваша  ласка і підтримка комітету, ми могли б виступити співавторами  

законопроекту, який би внормував питання щодо реєстрації відповідною 

територіальною виборчою комісією обраних сільських,  селищних, міських 

голів і вже потім набуття повноважень. Ну, і в разі не реєстрації це стаття 46 

завчасно, тобто якщо йде перша сесія, але не зареєстрована  або не обрані 
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міський, сільський,  селищний голова, то передбачити, що сесію може вести 

тимчасова президія. Ось такі наші пропозиції.  

І щодо Закону  про місцеві вибори, ми пропонуватимемо все ж таки 

можливість  Центральною виборчою комісією унормувати це питання, якщо  

буде бездіяльність територіально-виборчої комісії щодо не реєстрації вчасно і 

відповідно до  закону обраних сільських, селищних голів.  Але це поки 

концепція. Ми будемо пропонувати на  обговорення в широкому загалі члену 

комітету приєднатись до авторства, якщо буде така ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  тут є два питання.  

Питання перше, це  по суті затвердити  проект роз'яснення, як  типове. І 

друге це те питання, яке підняла Олена Петрівна щодо уповноваження її 

розробити і погодити на  комітеті, і зареєструвати в подальшому за участю, за 

авторства членів нашого  комітету законопроекту, який би ці прогалини 

усував. Я не бачу жодних питань, давайте ми затвердимо  проект роз'яснення 

і тоді погодимося з пропозиціями Олени Петрівни, і технічно вона це владнає.  

Немає заперечень? 

 

_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, хто за те, щоб затвердити проект роз'яснення, 

прошу  проголосувати. Дякую, колеги. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. 

І у нас ще є одне  роз'яснення  з питань… щодо можливості обрання 

одного старости виборцями декількох населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади на  підставі рішення  відповідної місцевої ради.  

Хто, Миколо Трохимович, ви? Чи Олена Петрівна?  

Будь ласка, ви. 

 



67 

 

ФЕДОРУК М.Т. Або Олена Петрівна, на цьому, може і Олена Петрівна 

то що… ми спільно це… 

 

БОЙКО О.П. Справа в тім, що ми всі спільно трьома комітетами 

говорили про  обидва питання. Тут так само, є звернення Центральної виборчої 

комісії стосовно роз'яснення законодавства воно стосується питання в чому? 

Відповідно до  Закону про добровільне об'єднання  громад, не чітко визначено, 

староста обирається від населеного пункту, чи є можливість обрання старост 

від кількох населених пунктів.   

І так само це така норма є суперечливою і незрозумілою  для 

Центральної виборчої комісії в Законі "Про місцеві вибори". Справа в тім, що 

в Законі "Про місцеві вибори" стаття 17, якщо не помиляюся, частина десята і 

одинадцята говорить про те, що територіальна виборча комісія формує  

округи. В чому тут проблема? І відповідно до частини десятої 17-ї статті 

округи по виборах старост єдиними одномандатними  округами в населеному 

пункті, в одному населеному пункті. 

Частина четверта статті 35 Закону "Про місцеві вибори" говорить про те, 

що в єдиному одномандатному окрузі може обиратися один  голова, одна 

особа. І вона не може бути  обраною  і не може балотуватися в іншому 

одномандатному окрузі. Таким чином, Закон "Про місцеві вибори" говорить 

про те,  що ну неможливо висуватися старостою в кількох населених  пунктах.  

Тим не менше для нас з вами є  основним Закон про  добровільне  

об'єднання громад. Відповідно до його положень ми можемо концептуально 

говорити про те,  що є доручним, доцільним і не чітко виписаним, тобто 

можемо трактувати як таке, що від кількох населених пунктів може обиратися 

староста.  Логіка такого в законодавців  в чому була? Якщо у нас є населені 

пункти, в які входять  добровільне об'єднання громад  з різною кількістю 

населення, ну наприклад, один населений пункт там 30 жителів, умовно 

кажучи, а інший – 300, то чи є доцільність  обирати старосту  від 30 і від 300, 
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якщо можна обрати одного старосту, який буде виконувати повноваження на 

території і маленького населеного пункту, і великого?  

Тобто роз'яснення вам роздано,  воно детально виписує всі норми і 

Закону про добровільне об'єднання  і можливості трактування, і Закону  "Про 

місцеві вибори". Натомість ми знову-таки на підкомітеті запропонували 

внести зміни в чинне законодавство розробити законопроект, який би 

унормував  це питання. Це зокрема внесення  змін до статті 17, який би дав 

можливість  місцевим радам самим визначатися з кількістю старост і 

визначатися з межами єдиних одномандатних округів.  

І це зміни до Закону "Про місцеве  самоврядування" в Україні, які теж 

ми  повноваження щодо виборів старост також надаємо повноваження ради 

визначатися з кількістю старост, з можливістю визначитися саме на раді 

цього….  

Тобто, якщо підтримує комітет, ми можемо теж… (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, колеги.  

Хто за те, щоб затвердити проект роз'яснення комітету, прошу 

проголосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення 

прийнято.  

Ми нарешті вичерпали питання порядку денного і переходимо до 

"Різного". Колеги, значить, по "Різному". Вам роздано інформацію про 

присутність-відсутність народних депутатів України на засіданнях комітету. 

До нас періодично звертаються представники ЗМІ відповідно до Закону "Про 

доступ до інформації". Ми таку інформацію їм надаємо. Вам узагальнену дано. 

Якщо  хтось хоче щось уточнити, з'ясувати, будь ласка, звертаємося до... 

Мудро!  

Вам також роздано статистичну інформацію про роботу підкомітетів у 

період роботи третьої сесії. До нас у комітет надійшло звернення заступника 

голови Верховної Ради України Оксани Іванівни Сироїд, ну, до голів всіх 

комітетів вона звернулася з проханням надати інформацію щодо стану 
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виконання коаліційної угоди у частині предмету відання комітету. Моя 

особиста позиція полягає у тому, що ми не маємо до Коаліційної угоди 

жодного відношення. Якщо хтось хоче аналізувати, хай собі аналізує нашу 

роботу, накладає. А нам перевантажувати… В нас є секретаріату, чим 

займатися. Тому ми ввічливу відповідь Оксані Іванівні, з вашого дозволу…  

Будь ласка, Олеже Романовичу.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Справа у тому, що це не є… Це, справді, добровільна 

справа, але це було не рішення Оксани Іванівни, це за рішенням Ради коаліції 

були зібрані робочі групи з кожної фракції про аналіз, підкреслюю, аналіз, не 

звіт – аналіз Коаліційної угоди. Для повноти цього бачення була пропозиція 

на цьому зібранні людей, щоб звернутися до комітетів, якщо вони мають таку 

можливість, і попросили Оксану Іванівну як одного з адміністраторів  

Верховної Ради  звернутися до комітету. Тому це є не вимога, і тому  рішення 

комітету може бути таке, як пропонує голова, а може бути те, щоб комітет, 

справді, написав про те, з точки зору державотворення і місцевого 

самоврядування, як зроблена наша реалізована наша Коаліційна угода як 

експертна інституція, а не як підопічна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олеже Романовичу. 

Дивіться, колеги, у мене є особиста пропозиція комітету наступного 

характеру. У нас 27 лютого цього року буде річницю загибелі великого друга 

України Бориса Нємцова. Ви ж знаєте всі, що рік назад його вбили прямо в 

центрі Москви.  

Я би запропонував членам нашого комітету підтримати звернення до 

Київської міської ради з пропозицією одну із вулиць міста Києва назвати на 

честь нашого великого друга – вбитого Бориса Нємцова. Якщо немає 

заперечень, у мене є приблизний текст, ми його оформляємо, і тоді секретаріат 

звертається до всіх членів комітету, які готові це підписати. Але я би хотів це 

оформити рішенням комітету.  
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Хто за таке звернення, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Хто проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. 

До нас звернувся Центр розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності. Вони 5 лютого проводять форум: "Муніципалітети як 

відповідальні лідери". І вони розіслали всім запрошення, і вони просять, щоб 

комітет виступив партнером цього форуму. Є якісь заперечення з цього 

приводу? Ні, ні, це тут, у нас. До Кракова дійдемо зараз. 

Далі, колеги. До комітету було звернення дружнього нам Комітету з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин про 

те, що голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні 

звернувся до комітету пана Немирі з проханням підтримати на рівні Верховної 

Ради розробку посібника для народних депутатів щодо сприяння повазі до 

міжнародного гуманітарного права. І Григорій Михайлович Немиря звернувся 

до нашого комітету із проханням надіслати спільний лист підтримки до 

Міжнародного комітету Червоного Хреста і призначити уповноваженого 

представника від нашого комітету для участі, ну, умовно кажучи, в такій 

неофіційній робочій групі з підготовки цього посібника. Ще раз підкреслюю: 

посібник для народних депутатів щодо сприяння повазі до міжнародного 

гуманітарного права. Хто б з народних депутатів  хотів  приймати в цьому 

участь крім, Альони Іванівни Шкрум. Вона вже хоче, я знаю, більше ніхто. 

Тоді Альона Іванівна  Шкрум, так… 

Знов таки у нас планова робота комітету передбачено, здійснення візиту 

дружби до комісій  територіального самоврядування, регіональної політики 

Сейму Республіки Польща. Да, у нас в плані це все є. Ми його  запланували з 

4 по 6 квітня. Всі, хто бажає прийняти  участь логістичні питання  у нас 

вирішує секретаріат комітету. (Шум у залі) 

Ну, це  ви по суті, да, хто хоче  їхати, будь ласка. 

Так і у нас 7, 8 квітня у місті Львові проводиться непересічна така подія, 

яка проводиться щорічно з достатньо високим рівнем представництва це 
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форум місцевого самоврядування, який в принципі є таким центром прийняття 

рішень  з питань місцевого  самоврядування. 

До комітету  звернувся Андрій Іванович Садовий, львівський міський 

голова, і  запропонував, якщо  ми не будемо заперечувати  провести в  цей же 

період, прийняти  участь у цьому форумі і провести 7, 8 квітня, це четвер і  

п'ятниця, у Львові виїзне засідання нашого комітету. 

 

_______________. Просто з Кракова не далеко… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене був один товариш, який мав одну таку історію, 

я колись усім розказував, і він казав: "Пролетая из Джокарты в  Минилу…". 

Тобто у нас так буде, проїжджаю із Кракова у Львів. Тому, колеги, немає  

заперечень провести виїзне засідання комітету 7-8  числа. 

 

_______________. Як можна Андрію Івановичу,  відмовити. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Запрошуємо вас з Любомиром Зубачем… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І об'єднати це з урочистою  подією всесвіту, всесвіту, 

я підкреслюю, з днем народження нашої Олени Володимирівни Ледовських.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Будь ласка, пані Ледовських, не пропустіть подію. (Сміх)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вона, я вже так бачу, що вже по глазам вижу, щось 

хоче… 

Альона Іванівна Шкрум, коротка інформація щодо… 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Мы с Садовым согласуем…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо плану діяльності нашої робочої групи по Закону  

про службу в органах місцевого самоврядування.  

 

ШКРУМ А.І. Так. дякую, колеги. Я вас  інформую, що в цей понеділок 

відбулося перше таке установче засідання робочої групи по підготовці до 

другого читання проекту Закону про службу в органах місцевого 

самоврядування. Я дякую Олені Петрівні, яка до нас завітала. Я запрошую всіх 

охочих. Наступне засідання в нас приблизно заплановане на 15-те число, 12-у 

годину. Тобто якраз перед засіданням нашого комітету. Ми ще не проходили 

поправки, це було організаційне засідання. Всього у нас 600 поправок, якщо я 

не помиляюсь. Ну, тобто дрібничка майже після попереднього.  

І також я вас інформую  про те, що у нас є пропозиція від робочої групи 

також зробити виїзне засідання робочої групи, у тому числі, круглий стіл, 

можливо, на Західну Україну. Попередньо це буде, скоріш за все, Яремча, і 

попередньо це буде третього числа, колеги. Ну, вся інформація буде від 3 

квітня… (Шум у залі) Ні-ні-ні-ні-ні!... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  3 березня.  

 

ШКРУМ А.І. Ні-ні!... 3 березня, колеги! (Шум у залі) 3 березня.  

І тому… (Шум у залі) Тому, будь ласка, всю інформацію нам надішле 

секретаріат. Всі зацікавлені в тому, щоб поспілкуватися  з приводу служби в 

органах місцевого самоврядування, в тому числі, з представниками місцевого 

самоврядування на Західній Україні. Будь ласка, долучайтеся. У нас є 

можливість організувати подорож більше 30-и людей. Тобто ми долучимо і 

членів робочої групи,.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Їх дружин, їх родин!... (Сміх у залі) Ні, але…  

 

ШКРУМ А.І. За підтримки асоціації, звичайно.  
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Дуже вам дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але єдине, що, Альона Іванівна, у мене величезне 

прохання не затягувати цю роботу, бо у нас уже є дороговказу – Закон "Про 

державну службу", і ми в рамках тієї ідеології, яку ми заклали туди, але нам 

треба цей законопроект трошечки пришвидшити, щоб ми змогли його… Ну… 

(Шум у залі) Да! 

І хочу нагадати, що у нас… Ми погодилися, що наступне засідання 

комітету у нас 15 лютого, у понеділок, о 14-й годині. Скоріш за все, воно буде 

проходити тут. Бо ви знаєте, що у нас, наше приміщення зараз знаходиться під 

реконструкцією.  

Ще хотів Олексій Олексійович Гончаренко одне питання підняти.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, я хочу звернутися до вас з 

проханням. В нас є така позиція як "на громадських засадах радник комітету". 

Я хотів би вас попросити, щоб мого помічника на громадських засадах 

Володимира Володимировича Полтавського, ось він тут присутній, який мені 

допомагає в моїй роботі як секретаря, ми його як комітет підтримали його на 

цю, можна сказати, посаду. Це жодних бюджетних витрат на це немає, тобто 

жодної бюджетної копійки на це витрачено не буде.  

Дякую. Прошу вашої підтримки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до доповідача? Немає? Підтримаємо. Хто 

за таке рішення? 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. У на голова секретаріату не заперечує?  

 

_______________. Ні. Анжела Володимирівна не заперечує. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. А ти її вмовив чи що?.. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. "Чи що". (Сміх) Хто за таке рішення, прошу 

голосувати, колеги. Хто – проти? Хто – утримався? Немає. Рішення прийнято. 

Тоді ми вичерпали всі питання порядку денного.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую, колеги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є у когось заяви, прохання, пропозиції? Немає. Тоді 

оголошую засідання комітету закритим. 

 


